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چکيده
 در دسترس بودن، مشكل اصلی در استفاده از اين فناوري جهت گندزدايی آب. استفاده از نانوفناوري است،يكی از روشهاي مدرن براي گندزدايی آب
 تحقيق حاضر روشی ساده، براي تحقق اين امر.توليدکنندگانی است که بتوانند مقادير فراوانی از نانومواد را با قيمت مناسب و کيفيت مطلوب تامين کنند
 و600 ،500  بنتونيت از طريق قراردادن بنتونيت در دياکسيدتيتانيوم در دماهاي/ نانوکامپوزيتهاي دياکسيدتيتانيوم، بدين منظور.و ارزان را ارايه میکند
 براي سنتز اين نانوکامپوزيت از هيچ عامل احيا کننده و يا ماده شيميايی به غير از دياکسيدتيتانيوم استفاده. دقيقه تهيه شدند60  و30  بمدت700 ºC
 تفرق اشعه ايكس و طيف نگاري فلوئورسانس، اسپكتروفتومتر، بنتونيت ساخته شده توسط ميكروسكوپ الكترونی/ نانوکامپوزيت دياکسيدتيتانيوم.نشد
 نانومتر و تثبيت96/7– 99/6  با روش ارايه شده در اين تحقيق سنتز نانوذرات با اندازه تقريباً يكنواحت حدود.اشعه ايكس مورد ارزيابی قرار گرفتند
 آناليز تفرق اشعه ايكس نشانگر اين موضوع بود که نانوذرات دياکسيدتيتانيوم. دقيقه ميسر شد60 همزمان آنها بر روي پايه بنتونيتی در زمانی کمتر از
 بررسی خواص ضدميكروبی اين نانوکامپوزيت نشانگر توانايی بازدارندگی رشد آنها بر ضد باکتري اشرشيا کلی و استافيلو.سنتز شده داراي فاز آناتاز است
. کوکوس اورئوس بود
. نانوکامپوزيت، ضدميكروب، بنتونيت، دياکسيدتيتانيوم:واژههاي کليدي
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Abstract
Production of nonmaterial by an appropriate price and good quality is the main problem in using of nanotechnology. For
achieving this discipline, present study proposed a simple and cost effect method. Nanocomposites of bentonite/titanium
dioxide nanocomposites were synthesized for using as an antibacterial material by a prompt and simple alkaline ion exchange
method. The preparation of nanocomposite was achieved by heating a mixture of TiO 2 and bentonite at 500, 600 and 700 °C
for 30 and 60 minute. For synthesis of these nanocomposites, no reduction agent or chemical material not used except TiO2 and
bentonite. The nanocomposites were characterized by XRD, XRF, SEM and DRS. SEM observations confirmed the formation
of TiO2 particles on the clay surfaces with the mean average size of about 96.7-99.6 nm at less than 60 min. The XRD analysis
showed the presence of anatase structure of TiO2 nanoparticles within the clay mineral layers. The nanocomposite have
antibacterial effect on the S. aureus and E. coli bacteria.
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مقدمه

عبارتند از :اتصال به کوآنزيم آ موجود در داخل باکتريها و

يكی از آلودگيهاي بسيار عمده و خطرناک منابع آب،

ممانعت از تنفس آنها ،ايجاد اختالل در غشاء و ديواره

آلودگیهاي بيولوژيكی است .آب می تواند به انواع

باکتريها و در نهايت نشت يون کلسيم درون آنها (.)12-10

ميكروارگانيسمها اعم از انواع باکتريها ،انگلها ،قارچها و

روشهاي مختلفی براي سنتز نانوذرات همانند تجزيه

ويروسها آلوده شود .آلودگی عمده و شايع آب ،آلودگيهاي

شيميايی ،تشعشع ميكروويو ،سونوشيمی ،احياي شيميايی،

باکتريايی و انگلی است که به طرق مختلف اين باکتريها را

سولووترمال و الكتروشيمی گزارش شده است وليكن اين

بايد از بين برد .روشهاي گوناگونی براي گندزدايی منابع

روشها معموالً نياز به استفاده از سورفكتانتها و احيا کننده

آب وجود دارد که بطور کلی به دو دسته شيميايی و فيزيكی

دارند که اين مواد معموالً سمی و هزينه بر هستند .همچنين

تقسيم می شوند .از روشهاي رايج شيميايی می توان به کلر

اکثر اين روشها شامل چندين مرحله بوده و چندين ساعت

زنی و استفاده از ازون و از روشهاي رايج فيزيكی می توان

تا چند روز طول می کشند (.)14-13

به حرارت دهی ،فيلتراسيون و پرتو دهی اشاره کرد .در

از سوي ديگر ،جداسازي نانوذرات پس از استفاده ،بدليل

روشهاي متداول تصفيه آب از انواع اکسيدانهاي قوي

اندازه ريزشان دشوار بوده و باقی ماندن آنها در آب می

(نظيرکلر) به عنوان ترکيبات گندزدا جهت حذف پاتوژنها

تواند براي سالمتی انسان و يا محيط زيست مضر باشد .در

(باکتريها و ويروسها) در مورد استفاده قرار می گيرند.

غير اين صورت خود نانوذرات می توانند منجر به آلودگی

استفاده از اين ترکيبات میتواند منجر به توليد فرآوردههاي

آب شوند .با توجه به اين مسايل ،ترکيب نانودرات با مواد

جانبی سمی همانند تري هالومتانها ،اسيدهاي هالو استيك

ديگر زيست سازگار ،پايدار و بی اثر ضروري است تا از

و آلدئيدها شود .بنابراين به عوامل گندزداي جديدتر نياز

مزاياي نانوذرات در کاربردهاي مختلف بتوان استفاده نمود.

است.

بنابراين اين ذرات را با توجه به خاصيت آنتی باکتريال آنها

روشهاي جديدتر در گندزدايی آب بر پايه استفاده از

می توان با پايههاي مختلف مخلوط کرد و نانوکامپوزيت

نانوذرات است .در حال حاضر تحقيقات زيادي براي

حاصل را در تصفيه آب استفاده نمود و بدين وسيله از فساد

استفاده از نانو تكنولوژي در زمينه ضد عفونی آب انجام

ميكروبی آن جلوگيري نمود .يكی از اين پايهها بنتونيت

می شود ( .)1بر اساس تحقيقات موجود ،تعدادي از يونهاي

است .بنتونيت يك ماده از دسته رسها است و از کانیهاي

فلزي (نقره ،مس و روي) و نانوذرات اکسيدهاي فلزي

متورم شونده تشكيل شده که بيشتر مونت موريلونيت و به

(اکسيدتيتانيوم و اکسيدروي) داراي خاصيت ضدميكروبی

مقدار کمی بيدليت هستند (.)15

هستند ( .)7-2در ميان نانوذرات ،تيتانيوم دي اکسيد يا تيتانيا

به تازگی تنها گروههاي کمی به مطالعه در زمينه ساخت

يك ماده شناخته شده است و با توجه به ثبات ساختار

کامپوزيتهاي باخاصيت ضدميكروبی بر پايه تيتانيوم دي

شيميايی ،زيست سازگاري ،خواص فيزيكی ،نوري و

اکسيد اقدام کرده اند .در اين زمينه کوباکا و همكارانش

الكتريكی مناسب کاربرد بسيار زيادي يافته است (.)2،8،9

روش توليدي را توصيف کردند که در آن با فرآيند ذوب

از ويژگیهاي منحصر به فرد تيتانيا فوتوکاتاليست بودن آن

پليمر اتيل وينيل الكل ،فيلمهاي نانوکامپوزيت اتيل وينيل

است که آاليندهها را شكسته و ترکيبات آلی مضر را به

الكل/تيتانيوم دي اکسيد را با مقادير مختلف تيتانيوم دي

مولكولهاي ساده از قبيل دي اکسيد کربن و آب تبديل

اکسيد ساختند .اين نانوکامپوزيت داراي خاصيت عالی

می کند .در واقع ،دياکسيدتيتانيوم توسط مكانيسمهاي

ضدميكروبی عليه تعداد زيادي باکتريهاي گرم مثبت و گرم

مختلفی منجر به مرگ باکتريها می شود؛ اين مكانيسمها

منفی بودند ( .)16در تحقيقی ديگر ،اين گروه با استفاده از
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ايزوتاکتيك پروپيلن و نانوذرات تيتانيوم دي اکسايد

 700غوطه ور شد .پس از زمان مورد نظر و سرد شدن،

نانوکامپوزيتی با هزينه کمتر با خاصيت ضدميكروبی توليد

نمونهها توسط آب و با کمك اولتراسوند شسته شده و پس

نمودند ( .)17،18چن و همكارانش ( )7نانوکامپوزيت

از فيلتراسيون در آون خشك شدند.

مونت موريلينت/اکسيد تيتانيوم بهمراه تناديوم را با روش

براي راحتی ،نمونههاي تهيه شده بر اساس زمان و دماي

سل ژل تهيه نمودند و خاصيت فتوکاتاليستی آن را مورد

مورد استفاده نامگذاري شدند .بدين منظور بنتونيت تماس

ارزيابی قرار دادند.

داده شده با دياکسيدتيتانيوم مذاب بمدت  30و  60دقيقه

مشكل اصلی در استفاده از فناوري نانو براي تصفيه آب ،در

در دماي  ،500 ºCبمدت  30و  60دقيقه در دماي 600 ºC

دسترس بودن تامين کنندگانی است که بتوانند مقادير

و بمدت  30و  60دقيقه در دماي  700 ºCبترتيب نمونههاي

فراوانی از نانومواد با قيمت مناسب را تامين نمايند .در اين

 1تا  6نامگذاري شدند.

مطالعه براي تحقق اين امر ،گروه ما از روش تبادل يونی
قليايی اصالح شده استفاده نموده است .در تبادل يونی

شناسايی نانوکامپوزيتهاي بنتونيت /دياکسيدتيتانيوم

قليايی بنتونيت را به نمك فلز مورد نظر در حالت مذاب

تغييرات مورفولوژي نانو کامپوزيتهاي بنتونيت/

اضافه می کنند .در اين حالت سديم موجود در بنتوتيت از

دياکسيدتيتانيوم توسط دستگاه ميكروسكوپ الكترونی

ساختار آن خارج شده و فلز موجود در نمك مذاب

( )LEO 1430VP, Germanyبررسی شد .طيف

جايگزين آن می شود ( .)19،20در روش اصالح شده ارايه

جذب نور و ساختار کريستالی نانوکامپوزيت بنتونيت/

شده در اين تحقيق ،براي اولين بار ،ما بجاي استفاده از نمك

دياکسيدتيتانيوم تهيه شده ،قبل و بعد از تثبيت نانوذرات

حاوي تيتانيوم از پودر دي اکسيد تيتانيوم استفاده نموديم.

دياکسيدتيتانيوم توسط دستگاه اسپكتروفتومتر طيف جذبی

پودر دي اکسيد تيتانيوم مذاب پس از شدن بعنوان حالل

( )Korea Sinco S4100و تفرق اشعه ايكس

عمل می کند و در اين هنگام ذرات شروع به تشكيل شدن

( )EQuinox 3000مورد ارزيابی قرار گرفت.

می کنند .بنظر می رسد در اين حالت نمك مذاب اين روش

آناليز طيف نگاري ميكرو فلوئورسانس اشعه ايكس

بسيار ساده و سريع بوده و نياز به ابزار و تجهيزات گرانبها

)(EDXRFتوسط دستگاه ( XMF-104 X-ray

ندارد .عالوه بر اين ،در اين روش نياز به محلولسازي و يا

 )Micro Analyzerانجام شد .براي اين منظور ،نمونهها

افزودن عوامل شيميايی مختلف همانند عوامل احياکننده و

در يك محل مشخص و ارتفاع ثابت از پايه نگهدارنده قرار

سورفكتانت نيست.

گرفتند .دما طی انجام آزمايشات در محدوده 32-34 º C

مواد و روشها

کنترل شد .ولتاژ و جريان دستگاه بترتيب  30 kVو µA

بنتونيت فعال از کارخانه گوهر خاک خاور (ايران ،ميانه)

 300به مدت  50 sتنظيم شد.

خريداري شد .مولرهينتون براث ،نوترينت آگار و اکسيد
تيتانيوم از کمپانی مرک تهيه شد .باکتري اشرشياکلی

خواص ضد باکتري نانو کامپوزيت بنتونيت دي اکسيد

( )PTCC 1270و استافيلوکوکوس ( )PTCC 1112از

تيتانيوم

سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران تامين شد.

به منظور ارزيابی اثرضد باکتري نانوکامپوزيت تهيه شده از

تهيه نانو کامپوزيت بنتونيت دياکسيدتيتانيوم

روش شيك فالسك استفاده شد .بدين منظور ،ازکشت تازه

بنتونيت در حمام مذاب دياکسيدتيتانيوم (با نسبت وزنی 1

باکتريهاي اشرشيا کلی و استافيلو کوکوس اورئوس کدورت

 )1 :به مدت  30و  60دقيقه در دماهاي  600 ،500و ºC

نيم مك فارلند تهيه و از رقت  1/10به لوله آزمايش حاوي
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 5سی سی محيط کشت مايع مولرهينتون براث استريل

خالصه ،با تغييرات دما و زمان می توان تعداد نانوذرات

افزوده شد .در ادامه ،مقدار  0/05گرم از هر نانوکامپوزيت

تشكيل شده بر روي پايه بنتونيتی را کنترل کرد .ليكن اين

داخل لوله آزمايش ريخته و لولهها داخل انكوباتور 37 ºC

تغييرات بر روي اندازه نانوذرات تاثير معناداري ندارد.

بمدت  24ساعت انكوبه شدند .سپس از لولههاي فوق رقت
سريال تهيه شد و از هر رقت  100ميكرون بر روي محيط

جدول  .1ميانگين اندازه نانوذرات تشكيل شده بر روي بنتونيت.

کشت جامد نوترينت آگار کشت داده شد .تعداد باکتريها با

نمونه

ميانگين اندازه ذرات

استفاده از ضرب تعداد پرگنه در عكس رقت ضربدر 10

1

99/6 ± 42/2

(بعلت محاسبه در  )1 mLمحاسبه گرديد .ميزان درصد

2

97/7 ± 27/3

بازدارندگی باکتريها در مجاورت نانوکامپوزيتها طبق

3

96/7 ± 38/1

معادله ( )1محاسبه گرديد:

4

97/8 ± 31/3

5

96/9 ± 29/1

6

99/4 ± 47/4

معادله ()1

درصد بازدارندگی رشد = )B-A(/B

در اين فرمول  Bتعداد کلنی باکتريها بعد از  24ساعت در
عدم حضور و  Aدر حضور نانوکامپوزيت در يك ميلی
ليتر محيط کشت مورد استفاده است.

شكل  2طيف جذب نور بنتونيت ،تيتانيا و نانوکامپوزيتها را
نتايج و بحث

نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود ماده

رنگ و شكل ظاهري بنتونيت پس از تثبيت ذرات

دياکسيدتيتانيوم داراي دو پيك در طول موجهاي حدود

دياکسيدتيتانيوم تغيير قابل مالحظه اي نداشت .شكل 1

 345و  309نانومتر است .بنتونيت نيز داراي يك پيك در

نانوکامپوزيت

طول موج حدود  316نانومتر است .همانطور که شكل 2

دياکسيدتيتانيوم /بنتونيت را نشان می دهد .همانطور که از

نمايش می دهد طيف جذبی نانوکامپوزيتها داراي مشابهت

شكل  1مشاهده می شود ،با قرار دادن بنتونيت در تيتانياي

با طيف جذبی تيتانيا و بنتونيت اوليه است .طيف اين

مذاب ،نانوذرات دياکسيدتيتانيوم بر روي سطح آنها

نانوکامپوزيتها داراي داراي دو پيك در طول موجهاي حدود

تشكيل شده است .تعداد نانوذرات تشكيل شده بر روي

 348و  319نانومتر است .با مقايسه طيف حاصل از

نمونه تهيه شده در دماي  500 ºCبسيار محدود است.

نانوکامپوزيتها با طيف بنتونيت و تيتانياي اوليه می توان

افزايش زمان و دماي تماس بنتونيت با تيتانياي مذاب تاثيري

نتيجه گرفت که پيك موجود در طول موج حدود 348

مثبت بر روي تعداد نانوذرات و تاثير بسيار اندکی بر روي

نانومتر به نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم تشكيل شده بر روي

اندازه نانوذرات تشكيل شده داشته است .اين امر را می توان

بنتونيت و پيك دوم با بنتونيت اوليه ارتباط دارد .با افزايش

با مقايسه نمونه تهيه شده در دماي  500و  700 ºCاثبات

زمان و دماي تبادل يونی ،پيك  348نانومتر دچار تغيير شده

نمود .نمونه تهيه شده در دماي  700 ºCبه مدت  1ساعت

است .اين پيك براي نمونه  1بشكل يك شانه مشاهده می

تا حد زيادي از نانوذرات پوشانده شده است .جدول 1

شود .افزايش بيشتر زمان تبادل يونی موجب افزايش شدت

ميانگين اندازه نانوذرات تشكيل شده را نشان می دهد.

اين پيك شده ،بطوري که در مورد نمونه  6ارتفاع اين پيك

همانطور که اين جدول مشخص می کند اندازه ذرات

بيش از پيك  319نانومتر شده است.

عكسهاي

ميكروسكوپ

الكترونی

تشكيل شده در محدوده  96/7– 99/6 nmاست .بطور
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نانوکامپوزيتهاي حاصل از زمان تبادل يونی در دماها و
زمانهاي مختلف ،موجب تغيير قابل مالحظه اي در طول
موج جذب و تيزي پيكها و در نتيجه غيريكنواختی توزيع
اندازه ذرات نشده است .اين نتايج با نتايج حاصل از
ميكروسكوپ الكترونی مطابقت دارد.
شكل  .3طيف ميكرو فلوئورسانس اشعه ايكس حاصل از
بنتونيت و نمونه  6نمايش می دهد .بنتونيت اوليه داراي
(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ر)

(ز)

عناصر آهن ،مس و روي بوده است .پس از انجام تبادل
يونی قليايی ،نانوکامپوزيت حاصل ديگر داراي مس و روي
نبوده ،مقدار آهن موجود در آن نيز نسبت به بنتونيت اوليه
کاهش يافته و پيك جديد مربوط به تيتانيوم مشاهده
می شود (طيف نانوکامپوزيتهاي ديگر نيز مشابه شكل ب-
 8هستند) .بنابراين می توان نتيجه گرفت که در ضمن تبادل
يونی قليايی عناصر مس و روي موجود در بنتونيت از
ساختار آن خارج شده و دياکسيدتيتانيوم جايگزين آن شده
است.
شكل  4منحنی پراش اشعه ايكس نانوکامپوزيتهاي
تيتانيا/بنتونيت را نمايش میدهد .بر اين شكل و شكل -3آ،
بنتونيت حاوي مونت موريلينيت (⁰20و  )2θ =⁰6و برخی
مواد معدنی مربوط به آن همانند کوآرتز ( )θ2 = 26⁰است.
با کمك اين شكل میتوان به وجود فازهاي مختلف تيتانيوم
نانوکامپوزيت سنتز شده پی برد .در اين شكل پيكهاي
موجود در زواياي  37/⁰9 ،47/⁰74 ،25/⁰34و 54/⁰8

شکل  .1عكس ميكروسكوپ نانوکامپوزيتهاي نمونه شماره ( 1الف)،
( 2ب)( 3 ،ج)( 4 ،د) ( 5 ،ر) و ( 6ز).

نشان دهنده فاز آناتاز است ( .)24-22هيچ پيك مرتبط با
فاز روتيل تيتانيا ( )2θ = 27/⁰4در نانوکامپوزيت ديده نمی
شود .فاز آناتاز بدليل خواص فيزيكی و شيميايی و پايداري
مناسب مزاياي بيشتري دارد.

اين امر را با توجه به شكل  1می توان با افزايش مقدار

جدول  2نتايج تست آنتی باکتريال و درصد بازدارندگی

نانوذرات تشكيل شده بر روي بنتونيت توجيه نمود .بر

رشد نانوکامپوزيتهاي تيتانيا/بنتونيت را بر ضد دو باکتري

اساس گزارشات موجود ،شكل نمودار طيف جذب

اشرشياکلی و استافيلوکوکوس اورئوس نشان می دهد.

نانوذرات با اندازه ،مورفولوژي و توزيع اندازه ذرات تناسب
دارد ( .)19،21هر اندازه توزيع اندازه ذرات يكنواخت تر
باشد پيك حاصل تيزتر و متقارنتر خواهد بود .بر اين اساس

6

آقازاده و همکاران ،روشی سريع و جديد براي ساخت نانوکامپوزيتهاي بنتونيت/دي اکسيد تيتانيوم ،علوم و مهندسی سطح)1395(29

1.1

تیتانیا
بنتونیت
نمونه 1
نمونه 2
نمونه 3
نمونه 4
نمونه 5
نمونه 6

0.9

0.5
0.3
0.1

550

450

500

350

400

)Absorbance (a.u.

0.7

-0.1 250

300

-0.3

)wavelength (nm

شکل  .2نمودار طيف جذب دياکسيدتيتانيوم  ،بنتونيت و نانوکامپوزيتهاي دياکسيدتيتانيوم /بنتونيت.

شكل  .3طيف ميكرو فلوئورسانس اشعه ايكس حاصل از بنتونيت (آ) و نمونه ( 6ب).
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شکل . 4منحنی پراش اشعه ايكس نانوکامپوزيتهاي تيتانيا/بنتونيت.
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همانطور که از جدول  1مشاهده می شود بنتونيت اوليه

توليد شده و خاصيت آنتی باکتريال اين نانوذرات تقويت

داراي خاصيت ضدميكروبی نيست .در عدم حضور

شود ( .)25ليكن بر اساس نتايج اين تحقيق نانوکامپوزيتهاي

نانوکامپوزيت تيتانيا/بنتونيت ،محيط کشت استافيلوکوکوس

دياکسيدتيتانيوم /بنتونيت قادرند جلوي تكثير طبيعی

اورئوس داراي  6/1 × 108باکتري و محيط کشت

باکتريها را گرفته و منجر به کاهش زيادي در تعداد باکتريها

اشرشياکلی داراي  7/0 × 107باکتري در ثانيه صفر و محيط

شوند يا بعبارت ديگر داراي تاثير بازدارندگی رشد است.

کشت استافيلوکوکوس اورئوس داراي  5/0 × 1012باکتري
و محيط کشت اشرشياکلی داراي  7/3 × 1013باکتري پس
از  24ساعت انكوباسيون بودند .پس از

جدول  .2درصد بازدارندگی نانوکامپوزيتهاي دياکسيدتيتانيوم/
بنتونيت عليه باکتري اشرشياکلی.

قرار دادن

نانوکمپوزيتها در مجاورت باکتريهاي مورد آزمايش و با

درصد بازدارندگی رشد

گذشت  24ساعت مشاهده گرديد که تعداد باکتريها در
مقايسه با محيط داراي رشد کمتري بوده اند .با توجه به
نتايج حاصله ،باکتري گرم منفی اشرشياکلی داراي مقاومت
بيشتري نسبت به باکتري گرم مثبت استافيلوکوکوس
اورئوس بوده است .نمونه  4تا  6نانوکامپوزيتهاي
تيتانيا/بنتونيت داراي بيشترين درصد بازدارندگی رشد عليه
اشرشياکلی به ميزان بيش از  %97بوده اند .اين در حالی
است که تمامی نانوکامپوزيتها داراي اثر بازدارندگی به مقدار
بيش از  %99بر ضد استافيلوکوکوس اورئوس بودند.

اشرشياکلی استافيلوکوکوس اورئوس
بنتونيت

0/00

0/00

1

40/00

99/38

2

87/00

99/98

3

87/29

99/99

4

98/71

99/43

5

97/14

99/95

6

98/04

99/95

بنابراين با رجوع به شكل  1می توان نتايج بازدارندگی رشد
و تفاوتهاي آن را تفسير نمود .همانطور که پيشتر ذکر شد
با افزايش زمان و دماي تبادل يونی قليايی ،تعداد نانوذرات

نتيجه گيري

تشكيل شده بر روي پايه بنتونيتی افزايش می يابد و در

نانوکامپوزيت دياکسيدتيتانيوم /بنتونيت از طريق قراردادن

نتيجه اثر بازدارندگی رشد نانوذره تشكيل شده بيشتر می

بنتونيت در دياکسيدتيتانيوم مذاب در دماها و زمانهاي

شود.

مختلف تهيه شد .براي سنتز اين نانوکامپوزيت از هيچ عامل

با مقايسه نتايج حاصل از نانوکامپوزيتهاي دياکسيدتيتانيوم/

احيا کننده و مرحله محلول سازي استفاده نشد.

بنتونيت با نتايج حاصل از تحقيقات قبلی انجام شده با

نانوکامپوزيت دياکسيدتيتانيوم /بنتونيت ساخته شده توسط

استفاده از نانوذرات ديگر همانند نانوذرات مس ،نانوذرات

ميكروسكوپ الكترونی و اسپكتروفتومتر مورد ارزيابی قرار

روي و نانوذرات نقره می توان نتيجه گرفت که نانوذرات

گرفت .با روش ارايه شده در اين تحقيق سنتز نانوذرات با

تيتانيوم داراي خاصيت آنتی باکتريال ضعيفتري هستند .اين

اندازه تقريباً يكنواحت حدود  96/7– 99/6نانومتر و تثبيت

امر را می توان با خاصيت فتوکاتاليستی تيتانيوم اکسيد

همزمان آنها بر روي پايه بنتونيتی در زمانی کمتر از  60دقيقه

اصالح نمود .بدين منظور بايد از تابش نور ماوراي بنفش

ميسر شد .آناليز تفرق اشعه ايكس نشانگر اين بود که

استفاده نمود تا در محيط کشت بر اساس خاصيت

نانوذرات دياکسيدتيتانيوم سنتز شده داراي فاز آناتاز

فتوکاتاليستی تيتانيوم اکسيد راديكالهاي آزاد هيدروکسيل

بوده اند .نتايج نشان داد که نانوکامپوزيت تهيه شده داراي
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