
 
 کاشی آنتی باکتریال، پژوهش شیمی : و کارگاه  عنوان پروژه

 پیشینه تحقیق: 
دانستند که  ها پیش به طور تجربی می مردم از قرن

ودی خاصیت ضدعفونی دارند، اما ترکیبات نقره تا حد

برخی  کشف شده است که نانوذرات های اخیر در سال

( به دلیل AgNO3ترکیبات نقره به ویژه نیترات نقره )

افزایش سطح تماس مؤثر، اثری به مراتب بیشتر و کم 

 ضررتر از مواد شیمیایی متعارف دارند.

ساده و ارزان  ،با توسعه فناوری نانو، تولید نانوذرات نقره

ده از آن در مصارف خانگی، شده است تا جایی که استفا

های آنتی باکتریال  از جمله کاشی شهری و صنعتی

 مطرح شده و تحقیق در این زمینه همچنان ادامه دارد.

 پروژه: روند
 در این پژوهش کارهای زیر تحت نظارت اساتید محترم انجام شده است:

  پژوهش در زمینه علت خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ بودن ترکیبات نقره

 انجام و نتایج گزارش شد.

  ،جهت حفظ سالمت پژوهش در مورد استانداردهای موجود در این زمینه

 بدن انسان در تماس با این ماده انجام شده و نتایج گزارش شد.

 .مطابق با چند روش علمی، نانوذرات نیترات نقره تولید شد 

  نمونه آزمایشی لعاب محتوی نانوذرات نقره تولید شد و بر روی چند کاشی

 سنتز شد.

 ارزیابی میزان هایی جهت  با ایجاد محیط رشد انواع باکتری و قارچ، آزمایش

 و گزارش شد. تها انجام شد و نتایج آن ثب تأثیر این نمونه

 های پروژه: عکس

 دوره اول() تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دوسیزدهمین نمایشگاه علمی 

 نتایج و پیشنهادات: 
طبق نتایج آزمایشات، خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ 

 ها در دمای اتاق اثبات شد. بودن این کاشی

های انجام طرح، مشخص  برآورد هزینهبه عالوه، بعد از 

شد هزینه ساخت این کاشی بسیار اندک است )لیست 

 ها در صورت درخواست قابل ارائه است(. هزینه

های دیگر  شود ویژگی برای کارهای آینده پیشنهاد می

مطالعه « ها ماندگاری تأثیر آن»ها از جمله  این کاشی

داشته و از  رسد ماندگاری باالیی شود، زیرا به نظر می

 این نظر نیز مزیت داشته باشند.
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