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مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش دادهشده با نانوذرات سلنیوم

چکیده
امروزه محققین در تمامی زمینهها به دنباا تلییام محالالجد دمبام باا اها اده از
فنآوریهای نلبن ازدمله نانل فنآوری هس نم .همف از انجام ابان تحقیا بررهای
عملکرد نانلذراد هلنیلم در فرملجهیلن پلشش دهی کاغذ بهمنظلر بهبالد والا
ضم باک ری ،فیزبکی ،ممانع ی و مکانیکی کاغذ میباشم .کاغذها با نانلذراد هلنیلم
در غلظتهای  200 ppmو  100همراه با نشاه ه کاتیلنی پلشش داده شمنم .هاح
کاغذ با اه اده از  ATR-FTIRو  SEMملردبررهی قرار گرفت .ن ابج نشان دادنام
کااه نااانلذراد هاالنیلم اثاار محلاالبی در ممانعاات از رشاام هاار دو ناال باااک ری
اه افیللکلکلس اورئلس و اشرشیاکلی داش ه و در هحلح مالرف برابر ،رشم بااک ری
اها افیللکلکلس اورئاالس در مقابسااه بااا باااک ری اشرشایاکلی بااه مقاامار بیشا ری
کاهشباف ه اهت .به طلربکه میزان رشم باک ریهاای اها افیللکلکلس اورئالس در
نملنههای شاهم و کاغذهای پلشیمه شمه با نانل ذراد هلنیلم  200ppmباه ترتیاب
 ٪91/93و  ٪8بلد .در بررهی واللصیاد فیزبکی کاغاذها ،ن اابج نشاان دادنام کاه
ضخامت و دانسی ه کاغذ و وزن پلششها در کاغذهای پلشش دادهشامه باا نشاها ه
کاتیلنی و نانلذراتنسبت به نملنه کاغذ بمون پلشش ،افزابشباف ه اهت .میزان دذب
آب و هرعت عبلر بخارآب در نملناههای پلشاش دادهشامه باا نانلهالنیلم کم ار از
نملنههای پلشش دادهشمه با نشاه ه بالده و پلشاشدهنمهها تاثثیر معنایداری بار
میزان مقاومت به عبلر هلا در کاغذ داش هانم .افازابش غلظات ناانل ذراد نیاز تاثثیر
معنیداری بر مقمار شاوص مقاومت به ترکیمگی و مقاومت باه پاارگی کاغاذها نیاز
نماش ه اهت.
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واژگان کلیدي :کاغذ ضم باک ری ،پلشش دهی ،نانلذراد هلنیلم ،نشاه ه ،ولا
ممانع ی ،ولا فیزبکی و مکانیکی.

مقدمه
كاغذذذ و موالذذواغ كاغذذذ بذذهعنوان يﮏ موالول
اسﺘراﺗﮋيﮏ ﻧﻘﺶ مهمﯽ در رﻓع ﻧیازمند ها زﻧدﮔﯽ اﻧﺴان
دارد .ازآﻧجاكه كاغذ آلوده به بذاكﺘر منجذر بذه ﮔﺴذﺘر
بیمار مﯽشود ،ﺗوجه پﮋوهشذرران در ﺗوﻘیﻘذاغ بذر رو
كاغذ ضد باكﺘر مﺘمركزشده است .در حال حاضذر ،مذواد

ضد باكﺘر مورداسﺘفاده در ﺗوﻘیﻘذاغ شذامم مذواد آلذﯽ،
معدﻧﯽ و مذواد بییعذﯽ اسذت  .]1ازجملذه ايذ كاغذذها
مﯽﺗوان به كاغذها پوشﺶ مواد غذايﯽ ،كاغذ بهداشذﺘﯽ و
حﺘﯽ كاغذها چاپ و ﺗورير و كاغذ اسکناس اشاره ﻧمذود
 .]2كاغذها ضد باكﺘر مﯽﺗواﻧند با اسذﺘفاده از اﻓذزودن
يﮏ ﺗركیب ضد باكﺘر در بذول ﻓراينذد كاغذسذاز و يذا
بهصورغ يﮏايه پوششﯽ در سطح كاغذ ﻓرآور شذده بذه
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دست آيند .مﯽﺗذوان بذا ايجذاد خاصذیت آﻧﺘﯽباكﺘريذال بذا
اسذذﺘفاده از مذذواد ماﻧنذذد ﻧذذاﻧو ﻧﻘذذره ،ﻧاﻧواكﺴذذید رو ،
ﻧاﻧوسلنیوم ،ﻧاﻧوكیﺘوزان و ...در بﺴﺘهبند مواد غذايﯽ آنها
را در برابر بیشﺘر عوامم میکروبﯽ حفاظت ﻧمود  .]3يذﮏ
مشکم عمده برا مواد ،]4 ZnOﻧاﻧوذراغ ﻧﻘره  ]5و ديرر
مواد ﻓلز  ،سمیت آنها برا سلولها سالم است كه بذه
علت ﺗولید اسیدها ﻓعال واكنﺶپذير مﯽباشد .ايذ مذواد
ممک است درزماﻧﯽ كه برا موالواغ كاغذذ پوشذیده
شده برا بﺴﺘهبند مواد غذذايﯽ يذا برﻧامذهها كذاربرد
بالینﯽ و بهداشذﺘﯽ مورداسذﺘفاده قذرار ﮔیرﻧذد ،منجذر بذه
مشکالغ شديد سالمﺘﯽ شوﻧد .در مﻘايﺴذه بذا موادمذذكور،
سذذلنیم بذذرا سذذالمﺘﯽ مفیذذدﺗر و سذذمیت كمﺘذذر بذذرا
سذلولها سذالم دارد .درواقذذع FDA1،بذرا بزرگسذاان
مالرف  53ﺗا  60میکروﮔرم سلنیوم را ﺗوصیه مﯽكنذد كذه
حاو مﻘادير معینذﯽ از سذلنوپروﺗیی 2بذا سلنوكورﺗیﺴذی 3
در مركز ﻓعال آنها هﺴذﺘند  .]6سذلنیوم يکذﯽ از عناصذر
ضرور برا سالمت اﻧﺴان و ﻧیز يکذﯽ از بیوكاﺗالیزورهذا و
اجزا عملکرد آﻧزيمها در جهت بهیود عملکرد سیﺴذﺘم
ايمنﯽ و اثراغ ضد سرباﻧﯽ دارد  .]7بااي وجود مشکالﺗﯽ
در مالارف دارويﯽ و درمان با سلنیوم وجود دارد كه كاربرد
آن را مودود كرده است .به همی جهت ﺗکنولوژ ﻧاﻧو بذه
هدف حفظ ويﮋﮔﯽها اي عنالر جهت مالذارف غذذايﯽ و
دارويﯽ ،اسذﺘفاده از ايذ عنالذر را در ابعذاد ﻧذاﻧو پیشذنهاد
مﯽكند  .]8ﻧذاﻧو ذراغ سذلنیوم بذهعنوان آﻧﺘﯽاكﺴذیداﻧت
سمیت بﺴیار كمﺘر در مﻘايﺴه با عنالر سلنیوم دارد .]9
از بی باكﺘر ها ﻧیز دو ﻧوع باكﺘر اشرشذیاكولﯽ4بذهعنوان
يذذﮏ بذذاكﺘر ﮔذذرم منفذذﯽ و اسذذﺘاﻓیلوكوكوس

اور ذذوس5

بهعنوان باكﺘر ﮔرم مثیذت جذزع عوامذم مهذم بیمذار زا
هﺴذذﺘند .اسذذﺘاﻓیلوكوكوسها در بیشذذﺘر مویطهذذا رشذذد
مﯽكننذذد و ازﻧظذذر مﺘذذابولیکﯽ ﻓعذذال هﺴذذﺘند .بذذاكﺘر
اشرشیاكولﯽ پس از ورود به بدن وارد روده شده و شروع به
ﺗکثیذذر و آزاد كذذردن سذذم مﯽكننذذد  Mayuree .]10و
همکاران در سال  2012در ﺗوﻘیﻘﯽ به اي ﻧﺘیجه رسیدﻧد
كه حضور ﮔروههذا هیدروكﺴذیم در مولکولهذا سذلولز
(and Drug Administration (FDA

1Food

2Selenoproteins
3Selenocrysteine
4

Escherichia coli
aureus

5Staphylococcus

باعث اﺗالال ذراغ ﻧاﻧو رو به آنهذا بذا پیوﻧذد هیذدروژﻧﯽ
مﯽشود و درﻧﺘیجه كاغذها حاصله خواص ضد باكﺘر در
مﻘابم باكﺘر ها اسﺘاﻓیلوكوكوس و اشرشیاكولﯽ را ﻧشان
دادﻧد[ .[11ﻧشاسﺘه يکى از زيﺴت پلیمرهايﯽ است كذه بذه
دايلى ماﻧند زيﺴتﺗخريبپذير باا ،ﻓراواﻧى در بییعذت،
قیمت ارزان و سهولت آمادهساز و بهعنوان پوشﺶدهنده،
موردﺗوجه بﺴذیارى قرارﮔرﻓﺘذه اسذت .بذه دلیذم خاصذیت
آبدوسﺘﯽ ،جذرم مولکذولﯽ بذاا و خاصذیت كذاﺗیوﻧﯽ رو
سطح الیاف سلولز با بار منفﯽ باقﯽ مﯽماﻧد و با آن پیوﻧد
هیدروژﻧﯽ برقرار مﯽكنذد .ثابتشذده اسذت كذه ﻧرهذدار
ﻧشاسﺘه ﺗوسط الیاف ارﺗیاط ﻧزديکﯽ بذا شذمار كربوكﺴذیم
آنها دارد .به دلیم بییعت آﻧیوﻧﯽ هرچه میزان ﮔروههذا
كربوكﺴیم دررو الیاف بیشذﺘر باشذد ،ﻧشاسذﺘه بیشذﺘر
جذب مﯽشذود] .[12بذاوجوداي  ،پلیمذر زيﺴذﺘى ﻧشاسذﺘه
داراى معايیى است كه اسذﺘفاده خذالا از آن را در ﺗولیذد
ﻓیلم و ديرر مواد بﺴﺘهبند مودود مﯽسازد .ايذ معايذب
عیارغ از خاصیت آبدوسذﺘﯽ شذديد ﻧشاسذﺘه و مﻘاومذت
ضعیف ﻓیلم آن در برابر ربوبت ،داشﺘ خذواص مکذاﻧیکى
به ﻧﺴیت ضذعیف بذه دلیذم آبدوسذﺘﯽ بذااى ﻧشاسذﺘه و
ﺗضعیف خواص مکاﻧیکى ﻓیلم در شذرايطى ماﻧنذد ربوبذت
ﻧﺴیى باا است ] .[13ﺗﻘويتكنندهها ﻧاﻧومﺘرى بذه دلیذم
ابعذذاد بﺴ ذیار كوچذذﮏ و سذذطح بﺴ ذیار بذذاا در مﻘايﺴذذه بذذا
ﺗﻘويتكنندهها معمولى در سطح بارﮔذارى كمﺗذر ،باعذث
بهیود خواص ﻧشاسﺘه مﯽشذوﻧد] .[14هذدف از اﻧجذام ايذ
ﺗوﻘیق بررسﯽ عملکرد ﻧاﻧو ذراغ سذلنیوم در ﻓرمواسذیون
پوشﺶدهنده كاغذ بهمنظور بهیذود خذواص ضذد بذاكﺘر ،
ﻓیزيکﯽ ،مماﻧعﺘﯽ و مکاﻧیکﯽ كاغذ مﯽباشد.

مواد و روشها
مواد
ﻧاﻧوسلنیوم مورداسﺘفاده در اي ﺗوﻘیق بهصورغ
مولول كلو ید با اﻧدازه مﺘوسط ذراغ  40ﻧاﻧومﺘر ،درجه
خلوص  %99/95و چرالﯽ  3/89ﮔرم بر ساﻧﺘﯽمﺘر مکعب
از شركت ايران ﻧاﻧو ﺗﮏ» ﺗهیه ﮔرديد شکم  1ﺗالوير
میکرو ﻓوﺗوﮔراﻓﯽ اي ذراغ را ﻧشان مﯽدهد .ﻧشاسﺘه
كاﺗیوﻧﯽ از موالواغ شركت  CoMerck Chemicalsو
كاغذ مورداسﺘفاده در اي ﺗوﻘیق ﻧیز باﻧام ﺗجار
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 Copimaxبا ﮔراماژ  80g/m2و ضخامت مﺘوسط 112
میکرومﺘر ﺗهیه ﮔرديد.

شکل  -1ریزنگار  SEMاز نانوذرات سلنیوم (ساختارنیمه کروی)

آمادهسازی پوششدهندهها
در اي ﺗوﻘیق از مولول كلو ید ﻧاﻧوسلنیوم به همراه
مولول ﻧشاسﺘه كاﺗیوﻧﯽ بادرصدخشکﯽ 5درصد ،برا
پوشﺶدهﯽ كاغذها اسﺘفاده شد ..مولول كلو ید
ﻧاﻧوسلنیوم در دو سطح  100 ppmو  200ﺗهیه شدﻧد.
برا ﺗهیه مولول ﻧشاسﺘه ،با درصد خشکﯽ  5درصد ،ابﺘدا
 5ﮔرم ﻧشاسﺘه در  100میلﯽلیﺘر آب حم و دردما 90
درجه ساﻧﺘﯽﮔراد به مذدغ  30دقیﻘذه بهبور غیرمﺴﺘﻘیم
در حمام آب پخﺘه شد .مولول ژاﺗی ِ ﻧشاسﺘه پس از سرد
شدن ،آماده مالرف ﮔرديد .همچنی برا ﺗهیه مولول
 100pmﻧاﻧو سلنیوم 100 ،میلﯽلیﺘر از مولول ﻧاﻧوسلنیوم
به  900میلﯽلیﺘر مولول ژاﺗینه ﻧشاسﺘه و برا ﺗهیه
مولول  200 ،200ppmمیلﯽلیﺘر ﻧاﻧوسلنیوم به 800
میلﯽ مولول ژاﺗینه ﻧشاسﺘه اضاﻓه ﮔرديد .برا همر
شدن مولولها ،به مدغ  30دقیﻘه با همزن مغنابیﺴﯽ
آزمايشراهﯽ هم زده شدﻧد.
فرآیند پوشش دهی کاغذها
پوشﺶ دهﯽ كاغذها با اسﺘفاده از دسﺘراه
) coater (GBC – A4 GIST Co. Ltdصورغ ﮔرﻓت .بدي
منظور بر رو هر ﻧموﻧه كاغذ ،مﻘدار  10سﯽسﯽ از مولول
پوشﺶ دهﯽ در مﻘابم میله دسﺘراه بهبور يکﺴان ريخﺘه
شد .سپس با حركت میله دسﺘراه با سرعت  25میلﯽمﺘر
بر ثاﻧیه ،مولول بهبور يکنواخت بر رو كاغذ پخﺶ شد.
Auto Bar

كاغذها پوشﺶ دادهشده با مولول ﻧشاسﺘه و ﻧاﻧوسلنیوم
و مولول ﻧشاسﺘه ﺗنها در هوا آزاد خشﮏ شدﻧد.
اﻧجام ﺗﺴتها
مرحله ،ﻧموﻧهها برا
پسازاي
پیﺶبینﯽشده در شرايط كلیما (دما  ،27°Cربوبت  %65و
مدغزمان  24ساعت) مطابق اسﺘاﻧدارد  ISO -187قرار
ﮔرﻓﺘند.
بررسی خواص ضد باکتریایی کاغذهای پوشش
دادهشده
آزمون ضد باكﺘر برا هردو ﻧوع باكﺘر ﮔرم منفﯽ
(اشرشیاكولﯽ) و ﮔرم مثیت (اسﺘاﻓیلوكوكوس اور وس) ،با
سه ﺗکرار برا كاغذها پوشﺶ دادهشده و بدون پوشﺶ
به رو

كدورغ سنجﯽ 1اﻧجام شد .مویط كشت مايع

مورداسﺘفاده در اي آزمون از ﻧوع BHIB2بود .سپس لوله-
ها حاو مویط كشت با اسﺘفاده از اﺗوكالو در دما
 120درجه ساﻧﺘﯽﮔراد و ﻓشار بخار  15پوﻧد به مدغ 15
دقیﻘه اسﺘريم شدﻧد .به میزان  0/05ﮔرم وزن خشﮏ از
هر ﻧموﻧه (كاغذها پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧوسلنیوم،
ﻧشاسﺘه و كاغذ بدون پوشﺶ) در ﻓويم پیچیده شدﻧد
وجهت اسﺘريم شدن درآون ﺗوت دما  170درجه
ساﻧﺘﯽﮔراد به مدغ  120دقیﻘه قرار ﮔرﻓﺘند .پس از اﻧﺘﻘال
ﻧموﻧهها مخﺘلف به داخم لولهها حاو مویط كشت
Turbidity method
)Brain Heart Infusion Broth (BHIB

1
2
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اسﺘريم مﻘدار  50میکرولیﺘر از سوسپاﻧﺴیون باكﺘر
ﺗهیهشده با اسﺘفاده از يﮏ ﻧموﻧهﮔیر به هر لوله اضاﻓه و به
مدغ  24ساعت در دما  37درجه ساﻧﺘﯽﮔراد قرار ﮔرﻓت.
پس از ﮔذشت دوره ﻧهفﺘرﯽ ،از چرالﯽ ﻧور در بولموج
 600ﻧاﻧومﺘر برا اﻧدازهﮔیر غلظت باكﺘر ها اسﺘفاده
شد.
اندازهگیری

ویژگیهای

کاغذهای

پوشش

دادهشده
شیمیايﯽ

ﮔروهها
بیفسنجﯽATR-FTIR1

سطح

ﻧموﻧهها

Model,

Gate

) Specac Company, UKو مورﻓولوژ
ﺗوسط دسﺘراه ( SEM2

ﺗوسط
(Golden

سطح ﻧموﻧهها

Vega3-Tescan, Tescan

 )Company, Czechمورد ارزيابﯽ قرار ﮔرﻓﺘند .ويﮋﮔﯽها
ﻓیزيکﯽ و مکاﻧیکﯽ كاغذ ﻧیز مطابق با اسﺘاﻧداردها
 TAPPIاﻧدازهﮔیر شدﻧد .وزن پايه ،ضخامت ،ﻧفوذپذير
هوا ،جذب آب ،میزان اﻧﺘﻘال بخارآب ( ،)WVTRمﻘاومت
در برابر ﺗركیدﮔﯽ و مﻘاومت در برابر پارﮔﯽ به ﺗرﺗیب
مطابق اسﺘاﻧداردها شماره ،T411om-05 ،T410om-02
 T448-om،T441-om-96 ،T460om-02اﻧدازهﮔیر شد.
ﺗعداد  5ﺗکرار برا هر ﻓاكﺘور درﻧظرﮔرﻓﺘه شد.
ﺗجزيهوﺗولیم آمار با اسﺘفاده از برﻧامه ﻧرماﻓزار SPSS
ﻧﺴخه  ،25جهت مﻘايﺴه میاﻧری ها از آزمون داﻧک و
آﻧالیز وارياﻧس بر رو دادهها اسﺘفاده شد ﺗا اخﺘالف
معنﯽدار در سطح ابمینان  ٪99حاصم شود.

نتایج و بحث
بررسی ساختار سطحی الیاف
در اي مطالعه از ﺗالاوير حاصم از میکروسکوپ
الکﺘروﻧﯽ جهت مشاهده ﺗغییراغ مورﻓولوژيکﯽ سطح الیاف

1

Attenuated Total Reflection-Fourier Transform Infrared
spectroscopy
2 Scanning Electron Microscopy

پس از ﻧشﺴت ﻧاﻧوذراغ سلنیوم و ﻧشاسﺘه در مرحله
پوشﺶ دهﯽ به كار ﮔرﻓﺘهشده است .شکم  2ﺗالاوير SEM
ﻧموﻧهها پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧو ذراغ سلنیوم و ﻧشاسﺘه
را ﻧشان مﯽدهد .همانبور كه مشاهده مﯽﮔردد ﻧاﻧو ذراغ
سلنیوم بر رو شیکه درهم باﻓﺘهشده و مﺘراكم الیاف
سلولز كاغذ ﺗوزيعشدهاﻧد همچنی برخﯽ از ﻧاﻧوذراغ
سلنیوم عالوه بر سطح ﻓوقاﻧﯽ در ساخﺘار ﻓییر ﻧیز مشاهده
شدﻧد .قطر بیشﺘر ذراغ ﻧاﻧو سلنیوم حدود  50ﻧاﻧومﺘر بود.
پس از ﻧشﺴت ذراغ ﻧاﻧوسلنیوم و ﻧشاسﺘه بر رو سطح
كاغذ بدون پوشﺶ ،مناﻓذ ريز با آنها پرشده و برخﯽ از
مواد ژاﺗینﯽ ظاهرشده ،منجر به ايجاد پم بی الیاف سلولز
مجاور شدﻧد .مﺘوسط قطر الیاف سلولز اﻓزايﺶياﻓﺘه و مواد
ژاﺗینﯽ بیشﺘر ايجادشده است ،ازاي رو باعث ايجاد پیوﻧد
بیشﺘر بی الیاف شده و ساخﺘار سطوﯽ ﻓشردهﺗر را
ايجاد مﯽكنند  16و .]15
بررسی طیفسنجی ATR-FTIR

در اي ﺗوﻘیق جهت بررسﯽ بیشﺘر پوشﺶ ﻧاﻧوذراغ
سلنیوم بر رو سطح كاغذ ،بیفسنجﯽ  ATR-FTIRﻧیز
بکار ﮔرﻓﺘه شد .بهبوركلﯽ ﺗركییاغ كاغذ بﺴیار پیچیده
است ،بااي حال ﺗركیب اصلﯽ كاغذ شامم سلولز،CaCO3 ،
سیلیکاغ ،ضخیم كنندهها و اﺗالالدهندهها هﺴﺘند
 .]17شکم  3بیف  ATR-FTIRكاغذ بدون پوشﺶ و
پوشﺶ دادهشده با ذراغ ﻧشاسﺘه و ﻧاﻧوسلنیوم را ﻧشان
مﯽدهد.
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شکل  -2ریزنگار  SEMکاغذ پوشش دادهشده با نانوذرات سلنیوم ( )aو نشاسته ()b

بیفها  ATR-FTIRﻧموﻧهها كاغذ  ،جذب الیاف
را ﻧشان دادﻧد كه ﺗركیب اصلﯽ آنها سلولز مﯽباشد.
ﻧشاسﺘه ﻧیز دارا يﮏ واحد قند مشابه با سلولز است و
ساخﺘار آن بﺴیار ﻧزديﮏ به سلولز مﯽباشد (شکم  .)3هر
دو بیف  ATR-FTIRﻧشان مﯽدهد كه پیﮏ در مودوده
 3400cm-1ﺗا  3200به پیوﻧدها هیدروژﻧﯽ بی مولکولﯽ
ﻧﺴیت دادهشده است .يﮏ باﻧد ﮔﺴﺘرده (3100- cm-1
 )3700در مودوده  3334 cm-1مرﺗیط با مشخاله ﮔروه
عاملﯽ ( –OHآزاد و  -Hپیوﻧد ) مﺘمركز مﯽباشد .كاهﺶ
شدغ بیف جذب در  3336 cm-1مرﺗیط با  –OHآزاد،
مﯽﺗواﻧد به علت جايرزي شدن و ﺗركیب ﮔروهها عاملﯽ
هیدروكﺴیم سلولز با ﻧشاسﺘه و ذراغ ﻧاﻧوسلنیوم باشد

cm-1

(شکم  .)3پیﮏ جذب در  2900 cm-1و در مودوده
 ،900-1300به ﺗرﺗیب مرﺗیط با ارﺗعاشاغ كششﯽ  C-Hو
 C-Oسلولز مﯽباشد .بیف در  1640 cm-1به آب
جذبشده در الیاف سلولز ﻧﺴیت دادهشده است .]18
جذب در 1735 cm-1مربوط به ساخﺘار همﯽ سلولز
مﯽباشد .كاهﺶ شدغ جذب ﮔروه  –OHدر پیﮏها cm-
 14151و  1407 cm-1مرﺗیط با كاهﺶ در ﮔروهها OH
آزاد پس از پیوﻧد با ذراغ ﻧشاسﺘه و ﻧاﻧو سلنیوم (شکم )3
مﯽباشد .باﻧد ﮔﺴﺘرده ضعیفﯽ در بولموج 709 cm-1
ممک است مرﺗیط با ﻓازها  Iαو  Iβسلولز باشد.
بیفها  1159 ،1025 ،871 cm-1به سلولز (ﺗركییاغ
كاغذ) ﻧیز منﺘﺴب مﯽشوﻧد .]17

مطالعه ﻓعالیت ضد باكﺘريايﯽ و ديرر خواص كاغذ پوشﺶ دادهشده با ...

34

شکل  -3مقایسه طیف  ATR-FTIRکاغذهای بدون پوشش و پوشش دادهشده با نانوذرات سلنیوم و نشاسته

خواص ضد باکتری کاغذهای پوشش دادهشده
ﻧاﻧوذراغ به دلیم داشﺘ ﻧﺴیت سطح به حجم باا ،اثر
مهاركنندﮔﯽ بیشﺘر دارﻧد  .]19بهعالوه سمیت پايی
برا سلولها پﺴﺘاﻧداران و اخﺘالاصیت باا برا
باكﺘر ها ،از ويﮋﮔﯽها مهمﯽ هﺴﺘند كه در اﻧﺘخاب
ﻧاﻧوذره مناسب مﯽبايﺴت به آن ﺗوجه شود .اخﺘالف بی بار
منفﯽ میکروارﮔاﻧیﺴم و بار مثیت ﻧاﻧوذراغ باعث اﺗالال
ﻧاﻧوذره به سطح سلول ،باهدف قرار ﮔرﻓﺘ ساخﺘارها
مخﺘلف سلول باكﺘر و درﻧﺘیجه باعث مرگ سلول مﯽشود
 .]20ﻓعالیت ضد میکروبﯽ ممک است باعث ﺗخريب
غشاع يا ﺗوقف ﺗﻘﺴیم سلولﯽ يا ﺗنﺶ اكﺴیداسیوﻧﯽ كه
منجر به مرگ سلول مﯽشود ،شوﻧد  E. coli .]21باكﺘر
ﮔرم منفﯽ و  S.aureusباكﺘر ها ﮔرم مثیت هﺴﺘند،
ديواره سلولﯽ بی هر دو ﻧوع مﺘفاوغ است؛ باكﺘر ها
ﮔرم منفﯽ دارا

يﮏايه پپﺘیدوﮔلیکان 1ﻧازک با ايه

ساخﺘار ديرر به ﻧام غشا لیپو پلﯽ ساكاريد
خارجﯽ )LPS(2هﺴﺘند در حالیکه باكﺘر ها ﮔرم مثیت
دارا ايه ضخیم پپیديدوﮔلیکان و هیچ غشا لیپوپلﯽ
ساكاريد بیروﻧﯽ ﻧدارﻧد  .]22ديواره سلولﯽ باكﺘر ها بﺴیار
اهمیت دارد زيرا مﯽﺗواﻧد بهعنوان يﮏ ماﻧع مﻘاوم به برخﯽ
از ذراغ و ساير سلولها عمم كند يا مﯽﺗواﻧد بهعنوان يﮏ
هدف برا بﺴیار از آﻧﺘﯽبیوﺗیﮏها مفید باشد .ﻓعالیت
ضد میکروبﯽ ممک است باعث ﺗخريب غشاع يا ﺗوقف
ﺗﻘﺴیم سلولﯽ يا ﺗنﺶ اكﺴیداسیوﻧﯽ كه منجر به مرگ
Peptidoglycan
Lipopolysaccharide

1
2

سلول مﯽشود ،شوﻧد  .]21شکم  4و  5به ﺗرﺗیب ﺗأثیر
پوشﺶدهندهها بر كاهﺶ رشد باكﺘر اسﺘاﻓیلوكوكوس
اور وس و اشرشیاكولﯽ را ﻧشان مﯽدهد .ﻧﺘايج ﺗجزيه
وارياﻧس ويﮋﮔﯽ ضد باكﺘر كاغذها پوشﺶ دادهشده
حاكﯽ از آن است كه اسﺘفاده از ﻧاﻧوذراغ سلنیوم در
كاغذها پوشﺶ دادهشده ﺗأثیر معنﯽدار در كاهﺶ رشد
باكﺘر اسﺘاﻓیلوكوكوس اور وس (شکم  )4و باكﺘر
اشرشیاكولﯽ (شکم  )5در سطح ابمینان  0/05درصد
داشﺘه است .بهبور كه باكﺘر اسﺘاﻓیلوكوكوس اور وس
در كاغذها بدون پوشﺶ (شاهد) در حدود  %91/93رشد
ياﻓﺘه و اي مﻘدار در ﻧموﻧهها پوشﺶ دادهشده با
ﻧاﻧوذراغ سلنیوم با غلظت  200ppmبه  %8رسیده است.
همچنی رشد باكﺘر اشرشیاكولﯽ در كاغذها بدون
پوشﺶ (شاهد) در حدود  %77رشد ياﻓﺘه و اي مﻘدار در
ﻧموﻧهها پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧوذراغ سلنیوم با غلظت
 200ppmبه  %23رسیده است .ﻧﺘايج ﻧشان دادﻧد كه با
اﻓزايﺶ میزان ﻧشﺴت ﻧاﻧو ذراغ بر رو الیاف ،خاصیت
ضد باكﺘر كاغذها پوشﺶ دادهشده ﻧیز اﻓزايﺶ ياﻓت.
پوشﺶ ﻧشاسﺘه ﻧیز اثر بازدارﻧدﮔﯽ و ﺗأثیر معنﯽدار بر
كاهﺶ رشد باكﺘر بر رو كاغذ ﻧداشﺘند و اي همﺴو با
ﻧﺘايج مطالعاغ  Pornasirو همکاران است  .]23همچنی
ﺗأثیر ﻧاﻧوذراغ بر رو رشد باكﺘر ها ﮔرم مثیت بیشﺘر
از باكﺘر ﮔرم منفﯽ بوده است .اي موضوع مﯽﺗواﻧد به
دلیم ﺗفاوغ در ديواره سلولى باكﺘر ها ﮔرم مثیت و
ﮔرم منفى است .باكﺘر ها ﮔرم مثیت به دلیم ﺗفاوغ در
ديوارهها سلولﯽ ﻧﺴیت به باكﺘر ها ﮔرم منفﯽ ﻧﺴیت
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به ذراغ ﻧاﻧومﺘر حﺴاس هﺴﺘند  .]24در باكﺘر ها
ﮔرم مثیت ،ديواره سلولﯽ غنﯽ از مولکول موكوپپﺘید است.
درحالﯽكه در باكﺘر ها ﮔرم منفﯽ ديواره سلولﯽ ﻓﻘط
حاو يﮏايه ﻧازک از موكوپپﺘید است و از لیپوپروﺗیی ها
و پلﯽ ساكاريدها لیپوپروﺗیی ﺗشکیمشده است؛
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بنابراي  ،اشريشیاكولﯽ مﻘاومت بیشﺘر در برابر مواد ضد
باكﺘريايﯽ از خود ﻧشان مﯽدهد  .]25ياﻓﺘهها حاضر با
ﻧﺘايج بهدستآمده از مطالعاغ اﻧجامشده ﺗوسط  Sondiو
همکاران  ]26و  Giangeو همکاران  ]27همﺴو مﯽباشد.

c

c

a

ﻧاﻧوسلنیوم 200

ﻧاﻧوسلنیوم 100

ﻧشاسﺘه

رشد استافیلوکوکوس ( )

b

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

شاهد

پوشش دهنده ها
شکل  -4تأثیر پوششدهندهها بر کاهش رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

شکل  -5تأثیر از پوششدهندهها بر کاهش رشد باکتری اشرشیا کلی

اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ
دانسیته ،ضخامت کاغذ و وزن پوششها
داﻧﺴیﺘه بهعنوان ﺗابعﯽ از ﮔراماژ و ضخامت ﺗعريف
مﯽﮔردد .بهبوركلﯽ با اﻓزايﺶ آبدوسﺘﯽ ،ﺗورم و
اﻧعطافپذير الیاف كه در اثر پاايﺶ يا جذب پلﯽ
الکﺘرولیتها آبدوست (همچون ﻧشاسﺘه كاﺗیوﻧﯽ) رو

مﯽدهد ،ضخامت كاغذ كاهﺶ و داﻧﺴیﺘۀ آن در ﮔراماژ ثابت
اﻓزايﺶ مﯽيابد  .]12درﻧﺘیجه ،مﻘايﺴه ضخامت كاغذها در
وزن پايه برابر مﯽﺗواﻧد بهعنوان يکﯽ از معیارها پیﺶبینﯽ
ويﮋﮔﯽها ﻓیزيکﯽ و مﻘاومﺘﯽ آن باشد .با ﻓرض ثابت بودن
وزن پايه ،كاغذها باضخامت كمﺘر به دلیم ﻓشرده و
مﺘراكم شدن و اﺗالال بیشﺘر بی الیاف ،خواص مﻘاومﺘﯽ
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بهﺘر خواهند داشت .داﻧﺴیﺘۀ ظاهر كاغذ ﻧیز ازجمله
خواص ﻓیزيکﯽ كاغذ است كه خواص مﻘاومﺘﯽ آن را ﺗوت
ﺗأثیر قرار مﯽدهد .داﻧﺴیﺘۀ ظاهر كاغذ بهصورغ ﻧﺴیت
وزن پايه به ضخامت آن مواسیه مﯽشود  .]28شکم 6
ﺗأثیر پوشﺶدهندهها بر خالوصیاغ ﻓیزيکﯽ كاغذ شامم
داﻧﺴیﺘه ،وزن پوشﺶها و ضخامت كاغذ را ﻧشان مﯽدهند.
هماﻧطوركه درشکمها ﻧمايان است داﻧﺴیﺘه و وزن
پوشﺶها به مﻘدار جز ﯽ در ﻧموﻧهها پوشﺶ دادهشده با
ﻧاﻧوذراغ بیشﺘر از كاغذ بدون پوشﺶ مﯽباشد كه به علت
ماﻧدﮔار ﻧاﻧوذراغ در كاغذ و پر كردن خلم و ﻓرج بیشﺘر

در باﻓت كاغذ ،مﯽباشد و اي اﻓزايﺶ ازﻧظر آمار در
سطح ابمینان  0/05درصد معنﯽدار ﻧمﯽباشد .همچنی
مشاهده مﯽﮔردد ،پوشﺶ دهﯽ موجب اﻓزايﺶ ضخامت
كاغذ شده است و ﻧاﻧو ذراغ ﺗأثیر معنﯽدار بر ضخامت
كاغذها پوشﺶ دادهشده ﻧداشﺘه و در ﮔروهبند داﻧک ،
در يﮏ ﮔروه قرار ﮔرﻓﺘند كه مﯽﺗواﻧد به علت ﻧفوذ
ﻧاﻧوذراغ در خلم و ﻓرج كاغذ و وزن كم ﻧاﻧو ذراغ باشد.
همچنی دو عامم مﻘاومت پیوﻧد و سطح پیوﻧدياﻓﺘه بی
الیاف بهبور قابممالحظها بهوسیله مواد اﻓزودﻧﯽ مﻘاومت
خشﮏ ،ﻧظیر ﻧشاسﺘه كاﺗیوﻧﯽ قابماﻓزايﺶ مﯽيابد .]29

شکل  -6تأثیر پوششدهندهها بر دانسیته ،وزن پوششها و ضخامت کاغذ
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جذب آب ،1مقاومت به عبور هوا 2و نرخ سرعت
عبور بخارآب)WVTR(3
شکم  7ﺗأثیر پوشﺶدهندهها برجذب آب ،مﻘاومت به
عیور هوا و ﻧرخ سرعت عیور بخارآب كاغذ را ﻧشان مﯽدهد.
جذب آب يکﯽ از خواص مماﻧعﺘﯽ كاغذها پوشﺶ دهﯽ و
آهاردهﯽ شده موﺴوب مﯽشود .بهبوركلﯽ جذب آب
كاغذ به دو عامم ،ساخﺘار مﺘخلخم ورقه و برهمكنﺶ بی
الیاف و آب ،بﺴﺘرﯽ دارد  .]30همانبور كه در شکم 7
مشاهده مﯽﮔردد ،میزان جذب آب در ﻧموﻧهها پوشﺶ
دادهشده با ﻧشاسﺘه ﺗنها ،بیشﺘر از ﻧموﻧه شاهد (بدون
پوشﺶ) مﯽباشد .با ﺗوجه به اينکه ﻧشاسﺘه كاﺗیوﻧﯽ يﮏ
پلیمر آبدوست  ]31و به دلیم خاصیت آبدوسﺘﯽ ،جرم
مولکولﯽ باا و خاصیت كاﺗیوﻧﯽ رو سطح الیاف سلولز با
بار منفﯽ باقﯽ مﯽماﻧد و با آن پیوﻧد هیدروژﻧﯽ برقرار
مﯽكند  .]32همچنی میزان جذب آب در ﻧموﻧهها
پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧوسلنیوم كمﺘر از ﻧموﻧهها پوشﺶ
دادهشده با ﻧشاسﺘه مﯽباشد كه مﯽﺗوان آن را به كوچﮏ
بودن ابعاد ﻧاﻧو ذراغ و درﻧﺘیجه سطح ويﮋه بیشﺘر ﻧﺴیت
داد .اي ذراغ راحتﺗر در خلم و ﻓرج موجود در بی الیاف
قرار مﯽﮔیرﻧد درﻧﺘیجه با پر كردن خلم و ﻓرج ،باعث
كاهﺶ میزان جذب آب ﻧﺴیت به ﺗركیب پوششﯽ حاو
ﻧشاسﺘه در كاغذها شدﻧد .همچنی شايانذكر است بﯽ
ﻓرآيند پوشﺶ دهﯽ میزان دسﺘرسﯽ آب به الیاف و ﺗشکیم
پیوﻧد هیدروژﻧﯽ با ﮔروهها عاملﯽ موجود در الیاف ﻧیز
كاهﺶ مﯽيابد و موجب كاهﺶ جذب آب خواهند شد.
اﻓزايﺶ سطح مالرف ﻧاﻧو ذراغ ﺗا حدود باعث كاهﺶ
میزان جذب آب ﻧموﻧه شده است درصورﺗﯽكه اي كاهﺶ،
ﺗأثیر معنﯽدار بر خواص جذب آب ﻧموﻧهها ﻧداشﺘند .پور

1

Water Absorbtion
Resistance to Air
3 Water Vapor Transmission Rate
2
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ﻧالیر و همکاران  ]23در ﺗوﻘیق خود به اي ﻧﺘیجه
رسیدﻧد كه به دلیم اﻧدازه خیلى كوچﮏ ﻧاﻧو ذراغ ،آنها
بهآساﻧﯽ مﯽﺗواﻧند ﻓضاهاى خالى ماﺗريس پوشﺶ خلم و
ﻓرج دار را پر كنند؛ لذا پخﺶ آسان آب يا ربوبت مشکم
مﯽشود ،درﻧﺘیجه سیب كاهﺶ خاصیت آبدوسﺘﯽ
ﻓیلمها ﻧشاسﺘه مﯽشود .همچنی موارد مشابهﯽ ﺗوسط
 Tuncو همکاران  ]33ﮔزار شده است.
برخﯽ از موالواغ كاغذ بهويﮋه ماسﮏ و ﻓیلﺘر ،با
عیور هوا از خود در ارﺗیاط هﺴﺘند .بکﯽ از رو ها
كنﺘرل ﻧفوذپذير هوا كاغذ ،ﺗغییر اﻧدازه ﺗخلخم ورقه
كاغذ مﯽباشد .مواد شیمیايﯽ مورداسﺘفاده جهت ﺗیمار و
اصالح خواص كاغذ مﯽﺗواﻧند ﺗخلخم كاغذ را ﺗوت ﺗأثیر
قرار دهند .ﻧﺘايج ﻧشان دادﻧد (شکم  )7اسﺘفاده از
پوشﺶدهندهها ﺗأثیر معنﯽدار بر میزان مﻘاومت به عیور
هوا در كاغذ داشﺘه است به بوريکه مﻘدار آن در ﻧموﻧه
شاهد از  73/66 Secبه مﻘدار  127/33 Secدر ﻧموﻧهها
پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧو اكﺴید سلنیوم با غلظت 200ppm
رسیده است .ﻓرآيند پوشﺶ دهﯽ سیب مﯽشود ﺗا حفراغ
موجود در ساخﺘار كاغذ پر شوﻧد و يﮏايه يکنواخت بر
رو سطح كاغذ ﺗشکیم شود .ازاي رو ،پوشﺶ دهﯽ سطح
كاغذ بهعنوان يﮏ سد مماﻧعﺘﯽ در مﻘابم عیور هوا
موﺴوب مﯽشود  .]34درﻧﺘیجه ﻧﺘايج ﻧشان مﯽدهد كه
ﻧاﻧوذراغ ﺗواﻧﺴﺘهاﻧد به میزان بیشﺘر در مناﻓذ سطوﯽ
كاغذ ﻧفوذ كنند و درﻧﺘیجه مﻘاومت به عیور هوا كاغذ را
به میزان بیشﺘر اﻓزايﺶ دهند .همچنی قابمذكر است
اﻓزايﺶ غلظت ﻧیز موجب قرارﮔیر مﻘدار ماده پوشﺶ
دهﯽ بیشﺘر در سطح و حفراغ موجود در شیکه كاغذ شده
و درﻧهايت اﻓزايﺶ مﻘاومت به عیور هوا را در پﯽ داشت.
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شکل  -7تأثیر پوششدهندهها برجذب آب ،مقاومت به عبور هوا و نرخ سرعت عبور بخارآب کاغذ

موالواغ كاغذ بهبور ﮔﺴﺘرده دربﺴﺘه بند مواد
غذايﯽ و غیر غذايﯽ كاربرد دارﻧد .باوجوداي  ،خواص
مماﻧعﺘﯽ ضعیف كاغذ از ضعفها مهم اي ماده ارزشمند
برا اي ﻧوع كاربردها موﺴوب مﯽشود  .]35ماهیت
آبدوست سلولز به دلیم ﮔروهها  OHدر واحدها پايه

سلولز ( )C6H10O5و ﺗخلخم شیکه الیاف است كه خواص
بازدارﻧدﮔﯽ به بخارآب كاغذ را مودود مﯽكند .همچنی
بﺴﺘهبند كاغذ بهسادﮔﯽ آب را از مویط و غذا جذب
مﯽكند .اﻧﺘﻘال ربوبت مﯽﺗواﻧد از بريق ﻧفوذ بخارآب از
میان ﻓضاها خالﯽ و همچنی از بريق ديواره سلولﯽ
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اﺗفاق بیاﻓﺘد  .]36ﻧفوذپذير بخارآب به عواملﯽ چون
میزان آبدوسﺘﯽ و آبﮔريز  ،میزان كريﺴﺘالﯽ و آمورف
بودن و پويايﯽ زﻧجیرهها پلیمر بﺴﺘرﯽ دارد .]37
ﺗغییراغ اثر پوشﺶ دهﯽ كاغذ با ﻧشاسﺘه و ﻧاﻧو ذراغ
سلنیوم در غلظتها مخﺘلف بر ﻧرخ سرعت عیور بخارآب
در كاغذ در شکم  7ﻧشان دادهشده است .ﻧﺘايج ﻧشان
دادﻧد كه اسﺘفاده از پوشﺶدهندهها ﺗأثیر معنﯽدار بر
كاهﺶ میزان سرعت عیور بخارآب در كاغذ داشﺘه است به
بوريکه مﻘدار آن  577/11 gr/m2.dayدر ﻧموﻧهها
پوشﺶ دادهشده با ﻧاﻧو سلنیوم  200 ppmمﯽباشد .ﻓرآيند
پوشﺶ دهﯽ سیب شده است ﺗا حفراغ موجود در ساخﺘار
كاغذ پر شوﻧد و يﮏايه يکنواخت بر رو سطح كاغذ
ﺗشکیم شود Bajpa .و همکاران  ]38در ﺗوﻘیق خود به
اي ﻧﺘیجه رسیدﻧد كه دايم مخﺘلف كاهﺶ ﻧفوذپذيرى
ﻧﺴیت به بخارآب در ﻓیلمها حاوى ﻧاﻧو ذراغ ﻧﻘره را
مﯽﺗوان اي بور بیان كرد كه ﻧاﻧو ذراغ ﻧﻘره از بريق ايجاد
برهمكنﺶها الکﺘرواسﺘاﺗیﮏ (بی بار مثیت ﻧﻘره و
ﮔروهها آزاد ﮔروهها  OHﻧشاسﺘه) ضم كاهﺶ
ﮔروهها هیدروكﺴیم آزاد ﻧشاسﺘه ،اﺗالااغ عرضى در
داخم شیکه زﻧجیرهاى ﻧشاسﺘه ايجاد مﯽكنند ،لذا
ﻧاﻧوذراغ با كاهﺶ حفراغ خالى و كاهﺶ ﺗورک
زﻧجیرهها بیوپلیمر و اﻓزايﺶ برهمکنﺶها با زﻧجیرهاى
بیوپلیمر ،از بريق ايجاد برهمکنﺶ الکﺘرواسﺘاﺗیﮏ باعث
كاهﺶ ﻧفوذپذيرى ﻧﺴیت به بخارآب پوشﺶها
بیوپلیمرى ﻧشاسﺘه مﯽشوﻧد .همچنی بیق ﻧظر Thellen
و همکاران  ]39هنرامﯽكه ﻧاﻧو ذراغ در ماﺗريکس
پلیمرى وجود دارد ،يﮏ مولکول آب بايد مﺴیر
پیچیدهﺗر را ﻧﺴیت به ﺗركیب خالا پلیمر بى كند.
شاخص مقاومت به ترکیدگی و پارگی
مﻘاومذت بذه ﺗركیذدﮔﯽ درواقذع مﻘاومذت كاغذذ در
برابر ﺗغییر شکم بهوسذیله يذﮏ پذرده اسذﺘیکﯽ منیﺴذط
شذوﻧده اسذت كذه بذا اﻧذدازهﮔیر ﻓشذار هیذدرولیکﯽ در
ﻧﻘطه پذارﮔﯽ (ﺗركیذدن) كاغذذ ﺗعیذی مﯽشذود .اﻓذزايﺶ
بذول الیذاف ،اﻓذزايﺶ پذاايﺶ و ﻓشذار پذرس باعذث
اﻓذزايﺶ مﻘاومذت بذه ﺗركیذدﮔﯽ و اﻓذزايﺶ مﻘذدار مذواد
پركننذذده و ﻧیذذز شذذاخا شذذکمﮔیر (شذذکمﮔیر
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ﻧامناسذذب) باعذذث كذذاهﺶ آن خواهذذد شذذد .شذذاخا
ﺗركی ذدن ازجملذذه مﻘاومتهذذايﯽ اسذذت كذذه بیشذذﺘر ﺗوذذت
ﺗأثیر اﺗالال بذی الیذاف هﺴذت .هرچذه الیذاف ﻧذازکﺗر يذا
اﻧعطافپذذذذيرﺗر باشذذذند بذذذه دلیذذذم ايجذذذاد اﺗالذذذااغ
هیذذدروژﻧﯽ بیشذذﺘر ،پیوﻧذذد بذذی الیذذاف اﻓزايﺶياﻓﺘذذه و
درﻧﺘیجه مﻘاومت به ﺗركیدن ﻧیز اﻓزايﺶ مﯽيابد.
شذکم  8ﺗغییذراغ ايجادشذده در شذاخا مﻘاومذت
بذذه ﺗركیذذدﮔﯽ و پذذارﮔﯽ كاغذذذ را درﻧﺘیجذذه حضذذور
پوشذﺶدهندهها بذا ﻧذاﻧو ذراغ سذلنیوم در حضذور كمذﮏ
ﻧرهدارﻧ ذدِ (ﻧشاسذذﺘه) و كاغذذذ بذذدون پوشذذﺶ و ﻧشاسذذﺘه
ﺗنها را ﻧشان مﯽدهذد .ﻧﺘذايج بیذاﻧرر آن اسذت كذه حضذور
يﮏايذذه پوشذذﺶ رو سذذطح كاغذذذ موجذذب اﻓذذزايﺶ
معنذﯽدار در میذزان مﻘاومذذت بذذه ﺗركیذدﮔﯽ در كاغذذذها
شده اسذت .بذه بوريکذه شذاخا مﻘاومذت بذه ﺗركیذدﮔﯽ
در ﻧموﻧذذه شذذاهد (كاغذذذ بذذدون پوشذذﺶ) از Pa/gr.m2
 159/7بذذه مﻘذذدار  188/64 Pa/gr.m2در كاغذذذ پوشذذﺶ
دادهشذذذده بذذذا ﻧاﻧوسذذذلنیوم  200 ppmرسذذذیده اسذذذت.
همچنذذی اﻓذذزايﺶ غلظذذت ﻧذذاﻧو ذراغ ﻧیذذز باعذذث اﻓذذزايﺶ
ﻧاچیز مﻘدار شذاخا مﻘاومذت بذه ﺗركیذدﮔﯽ شذده اسذت
امذذا اي ذ ﺗغییذذراغ ،ازﻧظذذر آمذذار ﺗذذأثیر معن ذﯽدار ﻧیذذز
ﻧداشذذﺘه اسذذت .الیﺘذذه ﻧﻘذذﺶ ﻧشاسذذﺘه ﻧیذذز در اﻓذذزايﺶ
ويﮋﮔﯽهذذا مﻘذذاومﺘﯽ كاغذذذها قابمﺗوجذذه مﯽباشذذد .بذذا
ﺗوجذذه بذذه كوچذذﮏ بذذودن ابعذذاد ﻧذذاﻧوذراغ درﻧﺘیجذذه،
ضذذخامت و سذذطح كاغذذذها پوشذذﺶ دهذذﯽ شذذده بذذا
ﻧذذاﻧوذراغ يکنواخذذتﺗر مﯽشذذود .ايذ عمذذم سذذیب ﺗوزيذع
يکنواخذذت ﺗذذنﺶ در حذذی اعمذذال ﺗذذنﺶ ،كمﺘذذر شذذدن
ﺗمركذذذز ﺗذذذنﺶ در سذذذطح كاغذذذذ و بیشذذذﺘر شذذذدن
مﻘاومتهذذا عمذذومﯽ كاغذذذ مﯽشذذود .ازايذذ رو ،ايذذ
عوامذذذم سذذذیب مﯽشذذذوﻧد كذذذه شذذذاخا مﻘاومذذذت بذذذه
ﺗركی ذدن كاغذذذ در صذذورغ اسذذﺘفاده از ﻧذذاﻧوذراغ اﻓذذزايﺶ
بیشﺘر داشﺘه باشد .]40
يکذذﯽ از پارامﺘرهذذا ﺗأثیرﮔذذذار بذذر شذذاخا پذذارﮔﯽ،
بذذول الیذاف اسذذت .همچنذذی بذذه مﻘاومذذت بذی الیذاف و
مﻘاومت ﺗﮏﺗذﮏ الیذاف بﺴذﺘرﯽ دارد .درﻧﺘیجذه بذه دلیذم
قذذرار ﮔذذرﻓﺘ ﻧذذاﻧوذراغ در ب ذی الی ذاف و ﺗضذذعیف پیوﻧذذد
بذذی الیذذاف ،معمذذواً مﻘاومذذت بذذی الیذذاف كذذاهﺶ و
مﻘاومذذت ﺗﮏﺗذذﮏ الی ذاف ﺗغیی ذر ﻧمﯽكنذذد  .]40شذذکم
 13میذذزان شذذاخا مﻘاومذذت بذذه پذذارﮔﯽ در كاغذذذها
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پوشذذﺶ دادهشذذده و بذذدون پوشذذﺶ را ﻧشذذان مﯽدهذذد.
ﻧﺘذذايج آزمذذون ﺗجزيذذه واريذذاﻧس بیذذاﻧرر آن اسذذت كذذه
پوشذذذﺶها ﺗذذذأثیر معنذذذﯽدار (در سذذذطح احﺘمذذذال 95
درصذذد) در مﻘاومذذت بذذه پذذارﮔﯽ كاغذذذ ﻧداشذذﺘه اسذذت.
شذذايد در ﺗوجیذذه ايذذ مطلذذب بﺘذذوان از يﮏسذذو مﻘذذادير
كممالذذرف ﻧذذاﻧو ذراغ و از سذذو ديرذذر ابعذذاد ﻧذذاﻧومﺘر

ايذذ ذراغ را بذذهعنوان دلیذذم عذذدم اﻓذذت ايذذ ويﮋﮔﯽهذذا
بیذذان ﻧمذذود .چراكذذه ابعذذاد ريذذز ايذذ ذراغ و درﻧﺘیجذذه
قابلیذذت اﻧذذدک آنهذذا در ايجذذاد ﻓاصذذله ﻓیزيکذذﯽ بذذی
میکروﻓییريمهذذا الیذاف ،ﺗذذأثیر كمذﯽ بذذر كذذاهﺶ سذذطح
ﻧﺴذذیﯽ پیوﻧذذد ( )RBAو درﻧهايذذت كذذاهﺶ مﻘاومتهذذا
كاغذ داشﺘه است .]1

شکل  -8میزان شاخص ترکیدگی و مقاومت به پارگی در کاغذهای پوشش دادهشده و بدون پوشش

نتیجهگیری
در اي مطالعه اثر ﻧاﻧو سلنیوم بهعنوان يﮏ عامم
آﻧﺘﯽباكﺘريال بییعﯽ و سازﮔار با مویطزيﺴت و با حداقم
اثر سوع در بدن اﻧﺴان به همراه ﻧشاسﺘه بهصورغ پوشﺶ
در سطح كاغذ ،موردبررسﯽ قرار ﮔرﻓت .همچنی اثراغ
اي مواد بر رو برخﯽ از ويﮋﮔﯽها ﻓیزيکﯽ كاغذ ﻧظیر

داﻧﺴیﺘه ،ضخامت كاغذ ،وزن پوشﺶ كاغذ ،مﻘاومت به
عیور هوا ،ﻧرخ سرعت عیور بخارآب و میزان جذب آب و
ويﮋﮔﯽها مﻘاومﺘﯽ كاغذ ﻧظیر شاخا مﻘاومت به
ﺗركیدن ،شاخا مﻘاومت به پارﮔﯽ بررسﯽ ﮔرديد .ﻧﺘايج
ﻧشان دادﻧد كه ﻧاﻧوذراغ سلنیوم اثر مطلوبﯽ در مماﻧعت از
رشد هر دو ﻧوع باكﺘر ﮔرم مثیت و ﮔرم منفﯽ داشﺘه و
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شیکه كاغذ شده و درﻧهايت اﻓزايﺶ مﻘاومت به عیور هوا را
، همچنی ﻓرآيند پوشﺶ دهﯽ سیب شد.در پﯽ داشت
حفراغ موجود در ساخﺘار كاغذ پر شوﻧد و يﮏايه
 همچنی.يکنواخت بر رو سطح كاغذ ﺗشکیم شود
اخﺘالف معنﯽدار بی سرعت عیور بخارآب بی
ﻧموﻧهها كاغذ پوشﺶ دادهشده در غلظتها مخﺘلف
 با ﺗوجه به كوچﮏ بودن ابعاد ﻧاﻧو ذراغ.مشاهده ﻧررديد
 ضخامت و سطح كاغذها پوشﺶ دهﯽ شده با،درﻧﺘیجه
 اي عمم سیب ﺗوزيع.ﻧاﻧوذراغ يکنواختﺗر مﯽشود
 كمﺘر شدن ﺗمركز،يکنواخت ﺗنﺶ در حی اعمال ﺗنﺶ
ﺗنﺶ در سطح كاغذ و بیشﺘر شدن مﻘاومتها عمومﯽ
 همچنی ﻧﺘايج آزمون ﺗجزيه وارياﻧس بیاﻧرر.كاغذ مﯽشود
آن است كه پوشﺶها ﺗأثیر معنﯽدار (در سطح احﺘمال
. درصد) در مﻘاومت به پارﮔﯽ كاغذ ﻧداشﺘه است95

 رشد باكﺘر اسﺘاﻓیلوكوكوس،در سطوح مالرف برابر
اور وس را در مﻘايﺴه با باكﺘر اشرشیاكلﯽ به مﻘدار
 در بررسﯽ خالوصیاغ ﻓیزيکﯽ.بیشﺘر كاهﺶ داده است
 ﻧﺘايج ﻧشان دادﻧد كه ضخامت و داﻧﺴیﺘه كاغذ و وزن،كاغذ
پوشﺶها در كاغذها پوشﺶ دادهشده با ﻧشاسﺘه كاﺗیوﻧﯽ
)و ﻧاﻧوذراغ ﻧﺴیت به ﻧموﻧهها بدون پوشﺶ (شاهد
 میزان جذب آب در ﻧموﻧهها پوشﺶ.اﻓزايﺶياﻓﺘه است
دادهشده با ﻧاﻧوسلنیوم كمﺘر از ﻧموﻧهها پوشﺶ دادهشده
با ﻧشاسﺘه مﯽباشد كه مﯽﺗوان آن را به كوچﮏ بودن ابعاد
 اي ذراغ.ﻧاﻧوذراغ و درﻧﺘیجه سطح ويﮋه بیشﺘر ﻧﺴیت داد
راحتﺗر در خلم و ﻓرج موجود در بی الیاف قرار مﯽﮔیرﻧد
 باعث كاهﺶ میزان جذب،و ازاي رو با پر كردن خلم و ﻓرج
آب ﻧﺴیت به ﺗركیب پوششﯽ حاو ﻧشاسﺘه در كاغذها
 اﻓزايﺶ غلظت ﻧاﻧوذراغ ﻧیز موجب قرارﮔیر مﻘدار.شدﻧد
ماده پوشﺶ دهﯽ بیشﺘر در سطح و حفراغ موجود در
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Study of antibacterial activity and other properties of paper coated by selenium
nanoparticles

Abstract
These days, researchers in all fields are looking to develop
new products using new technologies including
nanotechnology. The objective of this study was to evaluate
the performance of selenium nanoparticles in the paper
coating formulations in order to improve the antibacterial,
physical and mechanical properties of paper. The paper was
coated with selenium nanoparticles with concentrations of
100 and 200 ppm accompanied by cationic starch. The paper
surface coated with nanoselenium particles and starch has
been characterized using ATR-FTIR and SEM. The results
have showed that selenium nanoparticles had a good effect on
inhibiting the growth rate of both Staphylococcus aureus and
Escherichia coli. At equal consumption levels, the growth rate
of Staphylococcus aureus decreased more than that of
Escherichia coli. The growth rate of Staphylococcus aureus
bacterium in the control and nanoselenium 200ppm coated
paper specimens were 91.93% and 8%, respectively. Density
and thickness of the paper sheets increased in the paper coated
with cationic starch and nanoparticles in comparison with
uncoated paper. Water absorption and water vapor
Transmission Rate in nanoselenium coated samples were
lower than starch coated samples and coatings had a
significant effect on the rate of resistance to air in the paper. It
is also seen increasing concentration of nanoparticles had no
significant effect on the burst and tear indexes.
Keywords: Antibacterial paper, coating, nanoselenium
particles, starch, barrier, physical and mechanical properties.
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