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::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

 میزان به روزانه که جا آن از .باشد می ها میکروارگانیسم رشد براي مناسب بستري خود سلولزي و متخلخل فیبري ساختار به توجه با کاغذ

کاغذ و چوب صنایع  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

-  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 میزان به روزانه که جا آن از .باشد می ها میکروارگانیسم رشد براي مناسب بستري خود سلولزي و متخلخل فیبري ساختار به توجه با کاغذ

 در بزرگ عاملی هستیم، تماس در بهداشتی کاغذهاي و تحریر و چاپ کاغذ اسکناس، کاغذ بندي، بسته کاغذهاي نظیر کاغذ انواع با زیادي

 گرفته قرار آزمون مورد نقره نانوذرات جمله از مختلفی مواد کاغذ در نقص این رفع منظور به .باشند می انسان بدن به ها میکروارگانیسم انتقال

 ناپایداري ازجمله معایبی داراي پایین مصرفی مقیاس در زیاد و سریع اثربخشی نظیر مناسب هاي ویژگی بودن دارا عین در نقره نانوذرات .اند

 پایه ماده یک عنوان به توانست خود اي الیه ساختار با نانورس پژوهش این در .دهد می کاهش را ها آن اثربخشی زمان نقص این و باشند می

 - نقره نانوهیبرید کارگیري به با نتیجه در .شود )2شکل( نقره نانوذرات اثربخشی زمان افزایش درنتیجه و )1شکل( ماندگاري افزایش موجب

 فرآوري نانوهیبرید کاربرد با همچنین .نمود جلوگیري زابیماري هاي میکروارگانیسم انتقال از توان می مختلف کاغذهاي در شده فرآوري رس

 منفی گرم هاي باکتري مختلف انواع رشد نتیجه در که زنان در عفونی هاي بیماري ایجاد از توان می زیادي میزان به بهداشتی کاغذهاي در شده

  .نمود جلوگیري شوند می ایجاد سوبتیلیس باسیلوس مثبت گرم باکتري یا و اشرشیاکوالي منفی گرم باکتري نظیر مثبت و

ب

کاغذ اصالح شده با نانوهیبرید  ) الف  MAP -FESEMتصویر. 1شکل

کاغذ اصالح شده با نانونقره) رس، ب -نقره
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تغییرات درصد رشد باکتري اشرشیاکوالي در کاغذهاي حاوي . 2شکل

ها برمبناي مصرف نانونقره -مقادیر تمام افزودنی(ها مختلف -افزودنی

)باشد-برابر می


