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مقاله پژوهشی

تاثیر عملیات کرونا بر سطح فیلم پلي پروپیلن اصالح شده با پوشش
نانوکامپوزیت نقره/دی اکسید تیتانیوم در غلظتهای مختلف
علي عرشي* ،1،پیمان وليپور ،2شیرین نوربخش 3و معصومه

فیروزی3

 -1گروه مهندسی نساجی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ايران
 -2گروه مهندسی نساجی ،واحد يادگار امام خمینی (ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر ری ،ايران
 -۳گروه فیزيک ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ايران
تاریخ ثبت اولیه ،1398/05/04 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/09/09 :تاریخ پذیرش قطعي1399/04/30 :

چكیده
در اين مطالعه ،با استفاده از عملیات کرونا سطح فیلم پلی پروپیلن اصالال شالد و فالیلم عمالش شالده بالا کرونالا ،در ل ال هالای متتلالر رزيالن و
نانوکامپوزي

نقره/دی اکسید تیتانیوم آ شته گرديد و از روش تاگوچی برای تجزيه و تحلیش آماری استفاده شد .پارامترهای متغیر در تاگوچی،

سرع  ،ولتاژ ،زمان و ل

نانومواد انتتاب شد .برای بررسی تغییرات سطح از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شالد و بالا اسالتفاده از تحلیالش

تاگوچی مشتص شد که پارامتر ل
داد که نانونقره تاثیر بیشتری نسب

نانومواد بیشترين تاثیر را در اصال سطحی پلیمر و بهبود خصوصیات چسبندگی دارد .ديگر نتايج نشان

به دی اکسید تیتانیوم و نانوکامپوزي

برای اين فرآيند با استفاده از روش تاگوچی برای باکتری اشرشیا با سرع

 Ag/TiO2در خاصی

ضدباکتری فیلم پلی پروپیلن دارد .شرايط بهینه

 ،12 m/minولتاژ  1۰۰۰۰ولال و زمالان  7دقیقاله و نالانونقره و بالرای

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شرايط بهینه سرع  ،12 m/minولتالاژ ،1۰۰زمالان  7دقیقاله و زمالانی کاله از نالانونقره اسالتفاده شالد ،مالیباشالد.
همچنین نتايج  SEMوجود نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم را نشان میدهد .بنابراين عملیالات کرونالا مالیتوانالد روشالی جالال و سالازگار بالا
محیط زيس باشد که برای ايجاد تغییر و اصال سطحی پلیمر و بهبود خصوصیات چسبندگی و آنتیباکتريال بکار میرود.
واژههای کلیدی :فیلم پلي پروپیلن ،میكروسكوپ نیروی اتمي ،تاگوچي ،کرونا ،نانوکامپوزیت.

برابر میکروارگانیسم ها ،جذب رطوبال

 -1مقدمه

مواد شیمیايی ،قابلی

کالم ،مقالاوم در برابالر

شستشوی خوب ،خشک کردن سالريع،

پلالالی پالالروپیلن خالالوار بسالالیاری دارد کالاله آن را در صالالنايع

دارای ثبات رنگ ،با دوام ،ضد آلرژی،کمک به ثبات ابعادی

نسالاجی

کالم ] [1پلالی پالروپیلن در خودروهالا

گوناگون مفید میسازد .عمده کاربرد آن در صالنع

اس  .از خصوصالیات اصاللی آن اسالتحکام بالاا ،پايالداری در

به دلیش جالذب رطوبال

اس  .فیلم پلی پروپیلن يک فیلم براق با يک استحکام بالاا و

* عهدهدار مكاتبات :علی عرشی
نشاني :گروه مهندسی نساجی ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ايران
تلفن ،۰11- 42155117 :دورنگار ،۰11-42155۰25 :پست الكترونیكيAli.Arshi@qaemshahriau.ac.ir :
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مقاوم در برابر سوراخ شدن اس

و خوار نوری خوبی دارد

و در برابر هجوم حشرات پايدار اسال
برابر گازها و بوهالا مناسال

و قابلیال

نفالوذ آن در

نانوسیلیکونی را بر روی سطح پنبه پوشق دادهانالد و خالوار
ضدباکتری مناسبی را بدس

آوردند [.]8،9

اسال  .بنالابراين بالرای بسالتهبنالدی

امروزه فلز نقره به شکش ذراتی با سايز کمتر از 1۰۰نالانومتر باله

ذاهای خشک بکار میرود ] .[1پلی پروپیلن به صورت فیلم

وجود آمده اس که آنها را نانوذرات نقره مینامند .تجزيه و

ريتتالالهگالالری شالالده فاقالالد آرايالالق ،فالالیلم قال ال ريالالزی دمشالالی،

تحلیالالش ذرات نقالالره فلالالزی TiO2/بالالر روی پارچالاله ،خالالوار

فیلمهای آرايقدار و بدون آرايق و پوشق داده شده ،تولید

یرمعمول فیزيکالی و شالیمیايی و فعالیال هالای بیولالوژيکی از

میشالود ] .[2بسالیاری از کاربردهالای صالنعتی فالیلمهالای پلالی

خود نشان می دهد ] .[1۰نانوسالیلور يالا همالان نالانوذرات نقالره

پروپیلن به خوار چسبندگی خوب نیاز دارند ،به عنوان مثال

پرکاربردترين ذرات در حوزه نانو بعد از نانولولههالای کربنالی

چسبیدگی توسط جوهر چاپ ،رنگها و پوشقهالا ،ايالهدار

مالالیباشالالد و هالالر روزه بالاله کالالاربرد آن در دنیالالای نالالانو افالالزوده

کردن و چس های رايج .بطور کلی حضور گروههای قطبالی

میشود.

و مورفولوژی سطح فیلم يک نقق خیلی مهالم بالرای بدسال

يکی از دايالش کالاربرد گسالترده آن باله دلیالش خاصالی

آوردن چسبندگی خوب ايفا میکند .اگر چه فالیلمهالای پلالی
پروپیلن به سب

خاصی

باکتريالالالال ايالالالن ذرات اسال ال

آنتالی

[ .]11اع مالالالی و همکالالالارانق،

یر قطبیشان و کشق سطحی کالم

نانوذرات نقره تولیالد شالده توسالط قالار را در اتالوکالو قالرار

محالالالدودي هالالالايی بالالالرای خالالالوار کشالالالق سالالالطحی در

دادند و دريافتند که با وجالود مالردن و یرفعالال شالدن قالار ،

چسالبندگیشالالان دارنالالد ] .[۳معمالالولتالالرين روشهالالای اصالالال

نالالانوذرات نقالالره بیشالالترين خالالوار آنتالالی باکتريالالال را روی

سطح پوشق پلی اولفینها عبارتند از :کرونا ،پالسما کاله ايالن

باکتری ها اعمال نمالود ] .[12نانوکامپوزي ها شامش مواد چند

عملیات برای افزايق پلیمريزاسیون سالطح و اکسیداسالیون باله

فازی هستند که حداقش يکی از اجزای تشکیش دهنده آن در

خوبی برای اصال کشق سطحی و خوار ممالانعتی توسالط

يک بعد اندازه کمتر از  1۰۰نالالانومتر داشته باشد .برای رسیدن

تغییر زنجیر پلیمری به شکش مناس

میباشد [.[1

با استفاده از عملیات پالسما ،سطح ماده پلیمر یرقطبی ممکن
اس

برای دارا بودن تنوع گروههای عاملی شامش عامالشهالای

به خوار بهتر در نانوکامپوزي ها ،میبايس

توزيع اندازه

نانوذرات و پراکندگی آنهالالالالالالا در فاز ماتريﺲ کامپوزي

را

کنترل نمود [.]1۳-18

بر مبنای اکسیژن (کربونیش ،کربوکسیش ،اتالر ،پروکسالید و )...

سلول های میکروبی واحدهای بسیار سازماندهی شالده هسالتند

يا گروه های بر مبنای نیتروژن فعالال شالده و منجالر باله اصالال

که با توجه به مورفولوژی و مسیرهای متابولیک ،قادر به سنتز

ويژگی های سالطح شالود [ .]4،5عملیالات تتلیاله کرونالا سالب

ذرات تجديدپذير با اندازه و ساختار مشتص هستند .نالانونقره

افزايق انرژی سالطحی توسالط ايجالاد گالروههالای قطبالی روی

می تواند از میان شاء سلول جالذب سالطحی کنالد و منجالر باله

و کشالق سالطحی را

سالاللول شالالود [.]19

سطح میشود که ايالن خالوار رطوبال

آسالالی

شالالاء و در نهاي ال

باعالالو مالالر

اصال می کند .تحقیقات زيادی درباره عملیات کرونا در 25

نانوذرات نقره قابلی

سالالال اخیالالر انجالالام شالالده اسال  .سیسالالتم عملیالالات کرونالالا بالالرای

باکتری و سپﺲ نفوذ در آن را دارند .در نتیجه باعو تغییرات

افزايق انرژی سطحی شاهای پالستیکی ،فويشها و کا ذ باله

ساختاری در شالاء ساللول و مالر

ساللول مالیشالود .تشالکیش

من ور اصال رطوب پذيری و چسالبندگی طراحالی مالیشالود

حفره ها روی سطح سلول ،انباشتگی نالانوذرات روی سالطح را

[ .]6عملیات اصال سطح کرونا برای رنگبری رنگالزا از روی

به دنبال دارد [ .]2۰مکانیسم ضدباکتری نانوذرات نقالره بطالور

] .[7اخیالرا محققالان توسالط

کامش شناخته نشده اس  .بالا ايالن حالال باله ن الر مالیرسالد کاله

فیلم سلولزی نیز انجام شده اسال

اصالالال سالالطح کرونالالا نالالانو ،نیتالالرات نقالالره و نالالرم کننالالدههالالای

در برابر محکم شالدن باله ديالواره ساللول

نانونقره از ويژگی فیزيکی شیمیايی خاصالی برخالوردار اسال

تاثیر عملیات کرونا ...

که امکان فعالی
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ضدباکتری نقره را توسالط کالاتیونهالای آن

را حذف میکنالد و

اکسید تیتانیوم آلوده کنندههای سرست

فراهم میکند [.]21

خوار ضدمیکروبی دارد [.]27

نانوذرات اکسید فلزی به عنوان مواد پرکن فعال در پلیمرهای

روش تالالاگوچی توسالالط محققالالان متتلالالر در بررسالالی شالالرايط

کامپوزيتی استفاده میشود و باعو افزايق پايداری شیمیايی

بهینه سنتز مواد متتلر بکار رفته اس  .حاجیان و همکارانق

( 5-۳مرتبه بیشتر) و کاهق نفوذپذيری خواهد شد [ .]22دی

فاکتورهايی کاله در سالنتز پلالی وينیالش بالوتیرال مالوثر اسال

را

اکسید تیتانیوم يک پودر سفید یرقابش اشتعال و بیبو بالا وزن

توسط روش تاگوچی بررسی کردند [.]28

مولکولی  ،79/8نقطه جالوش  ،2972نقطاله ذوب  184۳درجاله

کیم و همکاران نانومواد  TiO2را با انالدازه ذرات 1۰-2۰ nm

سالالانتیگراد مالالیباشالالد و دانسالالیته نسالالبی آن  26/4در  25درجالاله

سالالنتز کردنالالد و بالالا اسالالتفاده از روش تالالاگوچی بالاله ايالالن نتیجالاله
رسیدند که میزان نسالب

سانتیگراد میباشد [.]2۳
نانواکسید تیتانیوم ارزان؛ پايدار در محلول و یرسمی اس

آب باله سالطح فعالال و مقالدار تغذياله

و

پارامترهای موثر در تحقیق بود [ .]29در اين مطالعه با اسالتفاده

حفرههالای آن در حالال اکسیداسالیون قالوی و احیالای انتتالابی

از عملیات کرونا سطح فیلم پلی پالروپیلن اصالال شالد و فالیلم

هستند [ .]24نالانوذرات دی اکسالید تیتالانیوم باله دلیالش خالوار

عمالالش شالالده بالالا کرونالالا ،در ل الال هالالای متتلالالر رزيالالن و

نالوری ،دی الکتريکالی و فتوکاتالیسالتی آنهالا

نقالره/دی اکسالید تیتالانیوم آ شالته گرديالد و از

جديد و جال

نانوکامپوزيال

يک نسالش جديالد مالواد پیشالرفته هسالتند .امالروزه تیتالانیوم دی

روش تالالاگوچی بالالرای تجزيالاله و تحلیالالش آمالالاری اسالالتفاده شالالد.

اکسالالید بطالالور گسالالترده بالاله عنالالوان يالالک خالالود تمیزشالالونده و

پارامترهای متغیر در تاگوچی ،سرع  ،ولتاژ ،زمالان و ل ال

ضدعفونی کننده پوشق سطحی مواد بکالار مالیرود .تیتالانیوم

نالالانومواد انتتالالاب شالالد .بالالرای بررسالالی تغییالالرات سالالطح از

دی اکسید به دلیالش اثالر آبدوسالتی آن نقالق مفیالد در تصالفیه

میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسالکوپ الکترونالی SEM

محیط زيس

دارد [ .]25لوپز و همکارانق نالانوذرات نقالره و

استفاده شد.

دی اکسید تیتانیوم و خوار ضدباکتری آن را بررسی کردند
و بالاله ايالالن نتیجالاله رسالالیدند کالاله ترکیال

ايالالن دو مالالاده خالالوار

ضدباکتری مناسبی را برابالر بالاکتریهالای گالرم مثبال

و گالرم

منفی نشان مالی دهالد و باله خصالور نالانوذرات نقالره خالوار
بهتری را با بکار بردن مقدار کم از آن ايجاد میکنند.
اکسالیدهای فلالزی بالار مثبال

 -2فعالیتهای تجربي
 -1-2مواد و تجهیزات مورد استفاده
برای اين تحقیق ،فیلم  PPبا ضتام  6۰میکرون و با آرايالق
يافتگی در يک جه

(که در صنايع بستهبندی شرک

پوشینه

حمالالش مالیکننالد و هنگالامی کالاله

کالالاربرد دارد) تهیالاله و مالالورد اسالالتفاده قالالرار گرف ال  .از رزيالالن

میکروارگانیسمها بار منفی حمش میکننالد ،ايالن باعالو جاذباله

 TS110بر پاياله اکريلیکالی از شالرک

سالیماب رزيالن تهیاله و

الکترومغنالالاطیﺲ بالالین میکروارگانیسالالم و اکسالالیدهای فلالالزی

استفاده گرديد .اين نوع رزينها قابلی

اتصال به پلی پروپیلن

می شود که به اکسیداسیون و سرانجام مالر

میکروارگانیسالم

منجر میشود [ .]26پالان و همکالارانق ترکیال

 Ag/TiO2باله

روش سبز سنتز کردند و دريافتند که ترکیال

مناسالبی از ايالن

بعد از عملیات سطحی را دارا میباشند.
از نانواکسالالیدتیتانیوم محلالالول کلويیالالد درآب بالالا ل ال
نالالانونقره محلالالول کلويیالالد در آب بالالا ل الال

 %5و

 ۰/1 mg/mlاز

دو از رشد باکتریها در آب جلوگیری میکند.

شالرک  Plasma Chemآلمالان اسالتفاده شالد .ايالن مقالادير بالا

فتوکاتالیس های دی اکسالید تیتالانیوم بطالور شالیمیايی پايالدار

توجه به آزمايشالات قبلالی کاله انجالام شالده ،انتتالاب گرديالده

هستند و فعالی

فتوکاتالیستی قوی از خود نشان میدهند .دی

اس  .پﺲ از تهیه نانوکامپوزي

بر اساس جدول تاگوچی
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ترسیم شده برای نمونههای متتلر کرونا شده ،آن را بر روی

گزارش شود .آنتی باکتريال بر اساس پتالق مالاده در محالیط
باکتری باله دو بتالق محالیط

سطح  PPاعمال کرده اما قبش از آن بايد نانو  TiO2و  Agرا با

کش

صورت گرف

کرد .از آنجايی که نانو  TiO2و  Agدر اين نوع

کش

مايع و جامد تقسیم شد .اين آزمون در مرکز اکولوژی

رزين ترکی

رزين ها پتق خوبی ندارد برای توزيع و پتق آن از دستگاه

که کش

خزر انجام شد.

آلتراسالالونیک اسالالتفاده شالالد .ابتالالدا در حمالالام آلتراسالالونیک بالاله
مدت ۳۰دقیقه قرار داده تالا ذرات نالانو بطالور کامالش در رزيالن

 -2-1-2محیط کشت مایع

پتق شوند و سپﺲ با استفاده از دستگاه همزن برقی به مدت

اين محیط بايد  2۰الی  24ساع

کامال همزده شد تا پتق خوبی داشته باشند .پالﺲ

نیم ساع

از تهیه رزين هالا بالا اسالتفاده از دسالتگاه فالیلمکالق ،فیلمالی باله
ضالالتام

قبش کش

صورت که مقدار  8گرم از ماده نوترين

داده شود ،بالدين
براس

را در  1لیتالر

آب درون ارلن حش کرده و با استفاده از مگن

بر روی هیتالر

 9۰میکرومتالالر ب الر روی سالالطح کشالالیده و در دم الای

گذاشته تا کامال حش شود .بعالد از حالش شالدن کامالش و آمالاده

آمالده

مايع آن را با فويش آلومینیومی کامال بسالته

محیط کامال خشک گرديالد تالا نانوکامپوزيال

بدسال

شدن محیط کش

برای آزمون ها آماده گردد .دسالتگاه کرونالا اسالتفاده شالده در

و درون اتوکالو قرار داده شد .دمالای اتالوکالو بايالد بالر روی

اين تحقیق از نوع کرونا  DCکاله در دانشالگاه آزاد قالائمشالهر

 121درجه سانتیگراد تن یم شود پﺲ از  15دقیقاله از اتالوکالو

برای اصال سطحی پلیمر مورد استفاده قالرار مالیگیالرد بکالار

خارج کرده و زير هود قرار داده تا خنک شود تا برای مراحش

تغییالر

مايع

برده شد .ولتاژ اين دستگاه متغیر بوده بطوريکاله قابلیال
ولتاژ تا  1۰۰۰۰ول

باکتری ها را درون آن ريتته و درب آن را با فويش بسته و باله

را دارا میباشد.

اين دستگاه به واسطه قادر بودن تغییر پارامترهای ولتاژ ،زمالان
و دور قابلی

ايجاد اصالال

مدت  2۰الی  24ساع

در زير هود قرار میگیرد.

سالطحی متتلالر را بالر روی PP

فراهم میکند .از دستگاه  AFMمالدل  DS-95-50E C-21در
شرک

بعدی آماده گردد .پﺲ از سرد شدن درون محیط کش

مهار صنع افزار برای مشتص کردن تاثیرات کرونالا

بر روی سطح و اثر حکاکی از اين آزمون استفاده گرديد .اين
دستگاه حکاکی بر روی سطح را در حالال
مالالیدهالالد کالاله عالالالوه بالالر بافالال

ساله بعالدی نشالان

سالالطح ،متوسالالط زبالالری و

کندهکالاری هالای ايجالاد شالده را باله خالوبی نمالايق مالیدهالد.
مورفولوژی سطح فیلم همراه با نانومواد توسط میکروسالکوپ
الکترونالالی روبشالالی ( )SEMمالالدل  KYKY–EM 3200مالالورد
بررسی قرارگرف .

 -3-1-2محیط کشت جامد

برای تهیه محیط کشال

جامالد مقالدار  1۳/6گالرم مالاده مالولر

هیلتون آگار را در  4۰۰سی سی آب متلوط کالرده و هماننالد
محیط کش

مايع با استفاده از مگن

گذاشته تالا کالامال حالش

شود .پﺲ از حش شدن آن را درون اتوکالو روی  121درجاله
سانتیگراد تن یم کالرده ،پالﺲ از  15دقیقاله از اتالوکالو خالارج
کرده و در زير هود قرار داده تا خنالک شالود .پالﺲ از خنالک
شدن محیط کش

جامد را در پلی ها ريتته سپﺲ با پالارافین

درب آن کامال بسته و 2۰الی  24 hدر زير هود قرار گرف .

 -1-1-2آزمون آنتي باکتریال

 -4-1-2آماده کردن محلول نیم مگ گارلن

برای تعیین میزان آنتی باکتری بودن نانوکامپوزيال هالا از ايالن

اين محلول همانند يک محلول استاندارد عمش کرده و بعالد از

آزمون استفاده شد باله طالوری کاله دو بالاکتری متفالاوت را بالر

آماده شدن يک محلول کدر بدس

میآيد که بايد با محالیط

داده و نتالايج مالورد تجزياله و تحلیالش قالرار

مايع مقايسه شود .بايالد دقال

شالود کاله میالزان کالدری

روی سطح کشال

گرف  .تمام اين آزمون چهار بار تکرار شد تالا نتالايج درسال

کش

محیط کش

مايع با محلول استاندارد يکسان باشد.

تاثیر عملیات کرونا ...
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 -5-1-2آماده کردن سوآپ

ممکن برای يک مجموعه از عوامش داده شده میباشد .بیشالتر

چند سوآپ بسته به مقدار مورد استفاده درون لولاله آزمالايق

آزمايشالالات صالالنعتی معمالالوا شالالامش تعالالداد قابالالش تالالوجهی از

قرار داده و درب آن با فويش کامال بسته و در اتوکالو گذاشته

فاکتورهاس

که يک کسر کامش طراحی در تعداد زيالادی از

شد تا استريلیزه شود و بعد از مدت  15دقیقه آن را از اتوکالو

آزمايق را نتیجه میدهالد .لالذا روش انتتالاب تعالداد محالدود

خارج و در زير هالود قالرار داده شالد تالا خنالک شالود و بالرای

آزمايشات ،به عنوان يک آزمايق کسر جزئالی شالناخته شالده

کش

باکتری مورد استفاده قرار گیرد.

اسال ال  .تجزيالالاله و تحلیالالالش تالالالاگوچی ،مجموعالالاله خاصالالالی از
رهنمودهای طراحی برای آزمايشات کسری فالراهم مالیآورد

 -6-1-2کشت باکتری

بعد از  2۰ساع

از کش

که بسیاری از کاربردها را پوشالق مالیدهالد .ايالن بررسالیهالا،
محیط جامد و مايع ،درب پلی هالا

پارامترهای متتلر همانند میانگین ،واريالانﺲ و خصوصالیات

قرار داده و بر

تاثیر قرار می دهالد و البتاله چگالونگی

را باز کرده و سوآپ را در داخش محیط کش
روی محیط کش

جامد در پلی

زاويه  12۰درجه پلی

کشیده ،سالپﺲ دو مرتباله بالا

را چرخانده و با سوآپ فرآيند کشال

کارايی فرآيند را تح

خالالوبی يالالک فرآينالالد بالاله عملکالالرد آن بسالالتگی دارد .نتالالايج
آزمايشگاهی باله روش تالاگوچی شالامش آرايالههالای متعامالدی

تکرار شد .بعد از آن نمونههالای پلالی پالروپلین کاله بالر اسالاس

بالالرای سالالازماندهی پارامترهالالای مالالوثر بالالر فرآينالالد و درجالالات

روش تاگوچی آماده گرديدند باله انالدازه دايالرهای باله قطالر 1

متتلر هستند و فاکتورهالايی را تعیالین مالیکنالد کاله کیفیال

سانتی متر برش داده و در داخش پلی

قرار گرف  .برای دقال

محصول بیشتر با حداقش مقدار آزمايق را نتیجه دهالد کاله در

آزمايق تمام نمونهها  4بار تکرار شد.
سر پلی ها را با پارافین بسته و به مدت  2۰الی  24سالاع
انکوباتور قرار گرف

نتیجه صرفهجويی در زمان و منابع اس  .مراحالش عمالده بالرای
در

طراحی مورد نیاز آزمايشگاهی بالا اسالتفاده از روش تالاگوچی

و از نمونه ها عکﺲ گرفته شد تالا بالرای

( )1ايجاد هدف تابع ( )2شناسايی عوامالش سالطح ( )۳انتتالاب

تجزيه و تحلیش آماده شود.

مناس

آرايه متعامد ( )4آزمايق تجزيه و تحلیش آزمايشات و

تعیین حال

بهینه ( )5مطابق

آزمايشات میباشد ].[28

 -2-2تجزیه و تحلیل آماری
برای کم کالردن تعالداد آزمايشالات ،صالرفهجالويی در زمالان و
منالالابع و تعیالالین حالالال

بهینالاله نمونالالههالالا براسالالاس روش آمالالاری

 -3نتایج و بحث

آزمايشات انجام میشود .برای اين تحقیق ،از روش تجزياله و

 -1-3تصاویر میكروسكوپ نیروی اتمي )(AFM

تحلیش تاگوچی استفاده شد.

تغییرات در سالطح فالیلم پلالی پالروپیلن توسالط آنالالیز تصالاوير

بعد از اينکه نمونهها تح

تابق الکترونی کرونا قرار گرفتند

 AFMمورد مطالعه قرار گرف

برای مشتص کردن تالاثیرات

برای بررسی زبری و کندهکالاری ايجالاد شالده بالر روی سالطح

کرونالا بالر روی سالطح و اثالر حکالاکی و زبالری از ايالن روش

پلی پروپیلن از میکروسکوپ نیروی اتمی اسالتفاده گرديالد تالا

استفاده گرديد .ايالن روش زبالری سالطح و کنالده کالاریهالای

آمالده تجزياله و تحلیالش روی آن

ساله بعالدی باله خالوبی

بالر اسالاس تصالاوير بدسال
صورت گیرد.

ايجاد شده بر روی سالطح را در حالال
نمايق میدهد.

کرونا اولیه :کرونا شده بالا ولتالاژ  1۰۰ولال  ،زمالان  1دقیقاله و
 ،6 m/minکرونا مینیمم :کرونالا شالده بالا ولتالاژ 1۰۰۰

 -1-2-2روش تحلیل تاگوچي

سرع

طراحی کسری کامش آزمايشات ،شناسايی همه ترکیبات

ول  ،زمالان  ۳دقیقاله و سالرع

 ،8 m/minکرونالای متوسالط:
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کرونالالا شالالده بالالا ولتالالاژ  5۰۰۰ول ال  ،زمالالان  5دقیقالاله و
سرع

 1۰ m/minو کرونای ماکزيمم :کرونالا شالده بالا ولتالاژ

 1۰۰۰۰ول  ،زمان  7دقیقه و سرع

.12 m/min

شکش  1نمونه کرونا اولیه را نشان میدهدکه مالیتالوان سالطح
تقريبا صاف با زبری کم مشاهده کرد و وقتی که بالا کرونالای
مینیمم عمش شد (شکش  ،)2ناهمواریها افزايق يافته و سالطح
زبرتر میشود و بالا کرونالای متوسالط (شالکش  )۳مالیتالوان باله

شكل  :3تصویر  AFMنمونه کرونا شده متوسط.

وضو ديد که سطحی بالا نالاهمواری و زبالری بیشالتر بوجالود
آمده اس .

حال

ماکزيمم رسیده اس

و اين نتالايج ثابال

مالیکنالد کاله

کرونالا حکالاکی و زبالری سالطح را افالزايق مالیدهالد .بالرای
مشتص کردن تغییرات بوجود آمده از سطح ،سه پالارامتر در
تصاوير میکروسکوپ نیروی اتمی شامش متوسالط زبالری )،(sa
انحراف معیار ) (sqو باف
گرف

سالطح ) (szرا مالورد ارزيالابی قالرار

تا ناهمواری و زبری سطح را تايید نمايد .نتايج بدس

آمده در جدول  1آورده شده اس .

شكل  :1تصویر  AFMنمونه کرونا اولیه.

شكل  :4تصویر  AFMنمونه کرونا شده ماکزیمم.

فاکتور  Saاز جدول  ،1متوسالط زبالری را نشالان مالیدهالد کاله
بصورت زير تعرير میشود:
شكل  :2تصویر  AFMنمونه کرونا شده مینیمم.

از شکش  4میتوان درياف

که زبری سطح بوجود آمده به

()1
 Sqانحراف معیار را نشان میدهد که در زير تعرير میشود:

تاثیر عملیات کرونا ...
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شكل  :5مقایسه تصاویر  AFMگرفته شده از پلي پروپیلن ،الف) کرونا اولیه،
ب) کرونا مینیمم ،ج) کرونا متوسط و د) کرونا ماکزیمم.

جدول  :1پارامترهای زبری بدست آمده ازتصاویر میكروسكوپ نیروی اتمي.

کرونا ماکزیمم

کرونا متوسط

کرونا مینیمم

کرونا اولیه

()nm

()nm

()nm

()nm

1۰۰۰

67۰

285

1۳7

Sz

218

144

42/5

26/4

Sa

259

17۳

54/6

۳۳/9

Sq

فاکتور

مقايسه تصالاوير  AFMاز فالیلمهالای  PPشالکش  5الالر نشالان
میدهد که برای اصال سطح اولیه کاله ابتالدای کرونالا شالدن

()2
 Szباف

میباشد ،ناهمواری و زبری سطح خیلالی کالم اسال
صفحات با  Szتعیالین مالیشالود .در مطالعاله مکانیسالم

سايق ،تغییرات را زودتر از  Saو  Sqنشان میدهد.

و بعالد از

عملیات کرونای مینالیمم ،سالطح زبرتالر و نالاهمواریهالای آن
بیشتر نمايان میشود به طوری که برای نموناله کرونالای اولیاله
از  1۳7 nmبه  285 nmبرای نمونههای کرونا مینالیمم (شالکش
-5ب) میرسد .اما بیشترين حکاکی و زبری سالطح باله نموناله

()۳

کرونالالا مالالاکزيمم )شالالکش -5د) مالالیباشالالد کالاله  Szبالالرای آن
 1۰۰۰ nmمیباشد .برای نمونه کرونالا متوسالط )شالکش -5ج)

اصال سطحی ،به خوبی تغییرات در مورفولالوژی فالیلمهالای

زبری و ناهمواری سطح بین کرونا مینیمم و ماکزيمم میباشد

 PPکه با آنالیز  AFMمقايسه شدند را نشان داد.

که  Szبرای آن  67۰ nmاس  .اين نشان میدهد که عملیات
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کرونا باعو حکاکی و ناهمواری بیشالتری بالرروی سالطح PP

میشود که زبری آن در بهبود چسبندگی بین سالطح و رزيالن
مناس

اس  .از طرف ديگر اثبالات مالیکنالد کاله پارامترهالای

متتلر کرونا در ايجاد اين زبری نقق مالوثری دارنالد .نتالايج
بدس

آمده از Saو  Sqنیز مشابه  Szبوده و بیالانگر ايالن اسال

که با افزايق عملیات کرونا ،باف

سطح و  Sqتغییر پیدا کرده

که تايید ديگری بر تأثیرکرونا بر حکاکی سطح میباشد.
نمودارهای متتلالر بافال

سالطح ،متوسالط زبالری و انحالراف

معیار برای نمونه کرونالا اولیاله،کرونا شالده مینالیمم ،متوسالط و
ماکزيمم در شکشهای  7 ،6و  8نشان داده شده اس  .در هالر
سه پارامتر با افزايق عملیات کرونالا افالزايق پیالدا کالرده کاله
نشان دهنالده تغییالر سالطحی پلالی پالروپیلن بالا عملیالات کرونالا
مالیباشالد کاله ايالن تغییالرات سالطحی در چسالبندگی بهتالر
نانوکامپوزي

تاثیر شايانی دارد.

شكل  :8مقایسه نمودار انحراف معیار برای نمونههای مختلف.

 -2-3تجزیه و تحلیل آماری دادههای ضدباکتری
بعد از اينکه نمونهها با نانومواد نقالره و دی اکسالید تیتالانیوم بالا
درصدهای متتلر آماده گرديد برای تعیین آنتی باکتريال از
دو باکتری اسالتفاده شالد بالدين صالورت کاله هالر  16نموناله از
جدول تاگوچی يک بار با نوع باکتری گرم مثب

و بار ديگر

با باکتری گرم منفی آزمايق شد .آزمون برای همه نمونالههالا
چهار بار تکرار شد و میانگین نتايج بدس

آمده اس .

در اين مقاله متغیرهالای عملیالات کرونالا شالامش زمالان ،ولتالاژ و
سرع

نانومواد هر يالک در چهالار سالطح مطالابق بالا

و ل

جدول  2با استفاده از روش تاگوچی در ن ر گرفته شد.
تاثیر اصاللی فاکتورهالای هالر بتالق بالرای بالاکتری  E.coliدر
جدول  2آورده شده اس  .همالانطور کاله در جالدول  2نشالان
داده شده ،برای فاکتور  Aکه سرع
در سطح  4با سرع
شكل  :6مقایسه نمودار بافت سطح برای نمونههای مختلف.

میباشد بیشترين مقالدار

 12 m/minمیباشد .برای فاکتور  Cکاله

زمان میباشد بیشترين زمان در همین سطح با  7دقیقاله و تالاثیر
مربوط به  Agمیباشد.

فاکتور اصلی  Dکه درصد مواد اس

جدول  :2فاکتورها و سطوح.

شكل  :7مقایسه نمودار متوسط زبری برای نمونههای مختلف.

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

12

1۰

8

6

1۰۰۰۰

5۰۰۰

1۰۰۰

1۰۰

7

5

۳

1

Ag

Ag

7۰/۳۰

۳۰/7۰

Ag

TiO2

فاکتورها

سرعت (متر بر
دقیقه)= فاکتور A

ولتاژ (ولت)=
فاکتور B

زمان (دقیقه) =
فاکتور C

نانومواد (درصد)
= فاکتور D
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جدول  :3تاثیرات اصلي فاکتورها برای باکتری .E.coli

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

فاکتور

6

5 /5

5 /5

5 /5

A

5/75

5/75

5 /5

5/75

B

6 /5

6

5/25

5

C

۳

8 /5

1۰/75

5

D

جدول  :4تاثیرات اصلي فاکتورها برای باکتری .S.aureus
سطح 4

سطح 3

شكل  :10نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Aبرای .S.aureus

سطح 2

سطح 1

فاکتور

4

۳/25

۳ /5

۳ /5

A

۳/75

۳/ 5

۳

4

B

تفاوت فاکتور  Aدر شالکش نشالان داده شالده اسال  .تالاثیر دور

4/75

۳/75

۳

2/75

C

4

2 /5

7 /5

5/25

D

باله  S.aureusباله صالورت

تاثیر اصلی فاکتورهای هر بتق بالرای بالاکتری  S.aureusدر

برای بالاکتری  E.coliکمالی نسالب

صافتر می باشد .در هر دو باکتری بیشترين مربوط به سرع
 12 m/minاس .

جدول  4آورده شده اس  .همالانطور کاله در جالدول  2نشالان
داده شده ،برای فاکتور  Aکه سرع
در سطح  4با سرع

میباشد ،بیشترين مقدار

 12 m/minبود که مشابه آن در بالاکتری

 E.coliاس  .همچنین فاکتور  Cکه مربوط به زمان مالیباشالد
نسب

به نتايج دو باکتری ،مشابه هم و مربوط به همان زمان 7

دقیقه می باشد .برای فاکتور  Bمقدار ماکزيمم بالرای سالطح 1
شامش ولتاژ 1۰۰ول
بدس

اس  .تالاثیر فالاکتور  Dنیالز مشالابه نتالايج

آمده باکتری  E.coliمی باشد که نانونقره بالرای آن در

شكل  :11نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Bبرای .E.coli

ن ر گرفته شده اس .

شكل  :12نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Bبرای S.aureus

نمودار مقایسه برای فاکتور  Bولتاژ نشان ميدهد که باکتری
شكل  :9نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Aبرای .E.coli

 S.aureusنسبت به  E.coliپایینتر قرار گرفته است.
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شكل  :13نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Cبرای .E.coli

شكل  :16نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Dبرای .S.aureus

 ANOVAاهمی

نسبی پارامترهای فرآيند همالراه بالا تتمالین
بالرآورد پارامترهالا بالر

تجربی خطا را پیقبینی میکنالد .دقال

اساس تعالدادی از نمونالههالای مسالتقش از اطالعالات اسال

می تواند بوسیله درجه آزادی ( )DOFتعیین شالود .در جالدول

شكل  :14نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Cبرای S.aureus

 ،ANOVAدرجالاله آزادی برابالالر بالالا تعالالداد آزمايشالالات منهالالای

برای فاکتور  ،Cنسبت به پارامترهای دیگر ،نمودار آنها

تعداد پارامترهالای اضالافی بالرای محاسالبه بالرآورد شالده اسال

شبیه به هم بوده و به صورت خطي افزایش ميیابد که
زمان 7دقیقه اصالح سطحي بهترین حالت ميباشد.

میباشد .مجمالوع مقالدار مربالع دادههالا نشالان دهنالده انحالراف

برای فاکتور نانو تغییرات مشابه هم بوده و در هالر دو بالاکتری
بهترين خاصی
خاصالالی

آنتی باکتريال در نانونقره اتفاق مالیافتالد .امالا

آنتالالی باکتريالالال بالالرای بالالاکتری  S.aureusنسالالب

بالاله

 E.coliبااتر اس  .تجزيه و تحلیالش اثالرات اصاللی باله من الور
مطالعه روند اثرات هر يک از عوامش استفاده مالی باشالد .گالام
بعدی در تجزيه و تحلیش داده ها به من ور برآورد شرايط بهینه
هر يک از عوامش کنترل  ANOVAاس .

کاله

داده ها از مقدار متوسط اس  .واريانﺲ برای دادهها بالا تقسالیم
مجموع مربعالات آن توسالط  DOFمحاسالبه مالیشالود .درصالد
سهم نشان دهنده سهم تاثیر هريک از عوامش پاسخ مالیباشالد.
جالالداول  5و  6مربالالوط بالاله آنالالالیز واريالالانﺲ در زيالالر داده شالالده
اس  .جدول  ،5آنالیز واريانﺲ برای باکتری  E.coliرا نشالان
میدهد که سهم فاکتور  Aکه دور میباشد ،تقريبا  %۰/2بوده
و نشالالان دهنالالده بالالیتالالاثیر بالالودن سالالرع
ضدباکتری میباشد .به ترتیال

بالالر روی خاصالالی

فاکتورهالای  Bو  Cکاله سالهم

ولتالالاژ و زمالالان عملیالالات مالالیباشالالند  ۰و  %1/982بالالوده و تايیالالد
میکند که تاثیر زمان نسب به سرع

و ولتاژ بیشتر میباشد و

کمترين تاثیر مربوط به ولتاژ دسالتگاه مالیباشالد .امالا بیشالترين
تاثیر مربوط به نانو دی اکسید تیتالانیوم مالیباشالد کاله برابالر بالا
 %97/499بوده و بیانگر تاثیر فراوان درصد نانومواد نسالب
شكل  :15نمودار تاثیرات میانگین فاکتور  Dبرای .E.coli

فاکتورهای ديگر میباشد.

باله

تاثیر عملیات کرونا ...
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جدول  :5آنالیز واریانس  ANOVAبرای باکتری .E.coli
P%

V

SS

f

فاکتور

۰/18

۰/229

۰/687

۳

A

۰

۰/۰62

۰/187

۳

B

1/982

1/895

5/687

۳

C

97/499

9۰/229

27۰/687

۳

D
شكل  :17نمودار دایرهای سهم هر یک از

جدول  :6آنالیز واریانس  ANOVAبرای باکتری .S.aureus
P%

V

SS

f

فاکتور

۰

۳95 ۰/

1/187

۳

A

۰/۳97

۰/729

2/187

۳

B

6/۳52

۳/229

9/687

۳

C

86/947

۳7/۰62

111/687

۳

D

فاکتورهای تاثیرگذار برای باکتری .E.coli

جالالدول  6آنالالالیز واريالالانﺲ بالالرای بالالاکتری  S.aureusرا نشالالان
میدهد که سهم فاکتور  Aکه مقدار سرع

می باشالد نسالب

به نتايج  E.coliکمتر شالده و  %۰مالیباشالد امالا فالاکتور  Bکاله
مربوط به ولتاژ میباشد نسب

به باکتری  E.coliافالزايق پیالدا

کرده اس  .همچنین فاکتور Cکه زمان عملیات میباشند
 %6/۳52بالالوده دچالالار افالالزايق حالالدود  5درصالالدی نسالالب

بالاله

باکتری  E.coliشده اس  .اين نتالايج نشالان مالیدهدکاله تالاثیر
زمان نسب

به ولتاژ و سرع

کمی افزايق يافته اما فاکتور D

که مربوط به درصد نانومواد میباشد بالا کالاهق 11درصالدی
نسب

به  E.coliبه  86درصد رسید .لذا میتالوان تفسالیر کالرد

نقالالق درصالالد نالالانومواد در آنتالالی باکتريالالال کالالردن نمونالاله در
باکتری  S.aureusکمتر از باکتری  E.coliمالیباشالد .تالاثیرات
هر يک از اين فاکتورها در نمالودار دايالرهای شالکش  17نشالان
داده شده اس .
 -3-3برآورد از ویژگيهایي با کیفیت مطلوب

شكل  :18نمودار دایرهای سهم هر یک از
فاکتورهای تاثیرگذار برای باکتری .S.aureus

از جداول بهینه میتوان درياف

که بهترين حال

بالرای آنتالی

باکتريال بر روی سطح پلی پروپیلن بالرای بالاکتری  E.coliدر
شالالرايط سالالرع

 ، 12 m/minولتالالاژ  1۰۰۰۰ول ال

و زمالالان 7

دقیقه و نانونقره و برای باکتری  S.aureusدر شالرايط سالرع
12متر بر دقیقه ،ولتاژ ،1۰۰زمان  7دقیقه و زمالانی کاله فقالط از
نانونقره استفاده شده میباشد و با دق

به مقدار تاثیر میتالوان

استنباط کرد که در آنتی باکتريالال نالانومواد نسالب

باله ديگالر

متغیرها تاثیر آن چشمگیرتر اس  .بنابراين ،نتايج نشان میدهد
که استفاده از نانو منجر به افزايق تعداد ذرات در واحد سطح
شده و خوار ضد باکتری افزايق میيابد [.]29
جدول  :7جدول شرایط بهینه برای باکتری .E.coli

مقدار تاثیر

بخش

شرح بخش

فاکتور

۰/15

4

فاکتور -Aبتق 4

A

بهینه برای پارامترها برای تعیین حداکثر آنتالی باکتريالال بالودن

۰/۰6۳

4

فاکتور -Bبتق 4

B

نمونه می باشد .ايالن شالرايط بهیناله در جالداول  7و  8بالرای دو

۰/11۳

4

فاکتور -Cبتق 4

C

باکتری آورده شده اس .

۰/۳۰۳

2

فاکتور -Dبتق 2

D

برای يکی از مزايای بزر

انجام روش تاگوچی تعیین حال
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جدول  :8جدول شرایط بهینه برای باکتری .S.aureus

مقدار تاثیر

بخش

شرح بخش

فاکتور

۰/4۳7

4

فاکتور -Aبتق 4

A

۰/4۳7

1

فاکتور -Bبتق 1

B

1/187

4

فاکتور -Cبتق 4

C

۳/9۳7

2

فاکتور -Dبتق 2

D

ضدباکتری مطلوب نانونقره مطابق با تحقیق لوپز و همکارانق
میباشد [.]26

شكل  :20نموار میلهای شرایط بهینه برای هر یک
از فاکتورها برای برای باکتری .S.aureus

شکش  21نتالايج تصالاوير میکروسالکوپ الکترونالی روبشالی از
شكل  :19نمودار میلهای شرایط بهینه هر یک

نمونههای فیلم پلی پروپیلن آ شته به نانو اکسید تیتانیوم و نقره

از فاکتورها برای باکتری .E.coli

را نشان میدهد .در شکش الر وب ذرات نانو اکسید تیتالانیوم

نتالالايج آنتالالی باکتريالالال پلالالی پالالروپیلن نشالالان داد کالاله خاصالالی
ضدباکتری اشرشیا کمی بیشتر از استافیلوکوکوس مالی باشالد،
زيرا قطر هاله عدم رشد بیشالتر اسال  .مکالانیزم عمالش نالانو دی
اکسالالید تیتالالانیوم و نالالانونقره در کالالاهق بالالاکتریهالالای اشرشالالیا
کوای و استافیلوکوکوس بر يک اسالاس مالیباشالد .مکالانیزم

و نقره بر روی سطح مشاهده میگردد که به دلیالش پوشالق بالا
رزين ذرات به مقدار کمتر در سطح ديده میشالود .در شالکش
الر نانو ذرات پوشالق داده شالده مربالوط باله نقالره اسال

کاله

اندازه ذرات از  ۳7/8الی  46/9و شکش ب نانوذرات  TiO2را
با پراکندگی ذرات از  2۰/4الی  ۳2/6نشان میدهد.

ضدباکتری نانو  TiO2بالر اسالاس جالذب نورخوشالید صالورت
می گیرد که منجر به تشکیش پروتون و الکتالرون در سالطح آن
می شالود .الکتالرونهالای بالا بالار منفالی و اکسالیژن بالا يکالديگر
ترکی

شده و تشکیش – O2میدهنالد .پروتالونهالا ( )H+و آب

راديکال های هیدروکسیش را تولید میکنند .اکسیژنهای فعال
میتوانند ترکیبات آلی را اکسید کرده و به دی اکسید کالربن
و آب تبديش کنند .بنابراين نانو اکسید تیتالانیوم باله ايالن طريالق

(الف)

می تواند مواد آلی ،بالاکتری هالا و ويالروس هالا را تجزياله کنالد.
استفاده از نقره در مقیاس نانو منجر به افزايق تعداد ذرات در
واحد سطح شالده و بنالابراين خالوار ضالدباکتری را افالزايق
میدهد .يون های فلزی شالاء ساللولی را نالابود مالیکننالد و بالا
گروه  -SHآنزيم اتصال برقرارمی کند.کاهق فعالی
آنزيم و مر

و رشالد

سلول را به دنبال دارد .يونهای فلزی همچنالین

تولید راديکال های اکسیژن را که ساختار مولکول بالاکتری را
اکسالالید مالالیکننالالد ،سالالرع

مالالیبتشالالد [ .]29نتالالايج خالالوار

(ب)
شكل  :21نتایج تصاویر میكروسكوپ الكتروني پویشي نانوذرات
 TiO2و  Agبر روی فیلم پلي پروپیلن الف)  Agو ب) .TiO2
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عملیالات کرونالالا تغییالالر داده شالالد و میالالزان حکالالاکی آن توسالالط
آزمون  AFMمورد تجزياله و تحلیالش قالرار گرفال  .سالپﺲ بالا

Z. Ahmadi, M. Haghighat-Kish, H. Freeman, R. Kotek,
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[ ]7شیرين نوربتق ،محمد اسماعیش يزدانشناس ،محمود قرآننويﺲ ،ابوسعید رشالیدی،

اسالتفاده از روشهالای آمالاری تالاگوچی نمونالههالا اثالر آنتالی

فیروز مهرم اهری"،اثر تتلیه هاله (کرونا) بر فیلم سلولزی رنگالرزی شالده بالا رنگیناله

باکتريال بر اساس دو باکتری اشرشیا کوای و اسالتافیلوکوس

نیش" ،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر  ،شماره .465-472 ،1۳85 ،6

اورئوس بررسی شد .کرونا میتواند حکاکی خالوبی بالر روی
سطح پلی پروپیلن ايجالاد کالرده و باعالو افالزايق چسالبندگی
رزين با سطح میشود .هر چقدر پارامترهای دسالتگاه افالزايق
میياف

اثر حکاکی و کندهکاری بیشتر نمايان میشد که اين

نتايج توسط آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی تايیالد گرديالد.
با انجام روش تاگوچی میتوان ديد که تمام پارامترها بر روی
ضدباکتری کردن نمونه موثر بودند که تاثیر درصد مواد نانو
چشمگیرتر از بقیه پارامترها میباشد.

شرايط بهینه برای اين فرآينالد بالا اسالتفاده از روش تالاگوچی
برای باکتری اشرشیا با سرع

 ،12 m/minولتاژ  1۰۰۰۰ول

و زمالان  7دقیقاله و نالانونقره و بالرای بالاکتری اسالتافیلوکوس

اورئوس شرايط بهینه سرع

 ،12 m/minولتالاژ ،1۰۰زمالان 7

دقیقه و زمانی که از نانونقره استفاده شد ،میباشد .ديگر نتايج
نشان می دهد که نانونقره تاثیر بیشالتری نسالب
تیتالالالالانیوم و نانوکامپوزيالال ال

باله دی اکسالید

 Ag/TiO2بالالالالر روی خاصالالالالی

ضالالالدباکتری فالالالیلم پلالالالی پالالالروپیلن دارد .همچنالالالین نتالالالايج
میکروسالالکوپ الکترونالالی ( )SEMوجالالود نالالانوذرات نقالالره و
 TiO2را نشان میدهد .عملیات کرونا میتواند روشی جالال
و سازگار با محیط زيس

باشد که برای ايجاد تغییر و اصال

سطحی پلیمر و بهبود خصوصیات چسبندگی و آنتی باکتريال
بکار میرود.
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