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MỞ ĐẦU 

Vàng là một kim loại quý và trơ về mặt hóa học. Từ những tính chất này, vàng đã 

được ứng dụng trong suốt lịch sử nhân loại như: trang sức, trang trí, chữa bệnh,... 

Trên thực tế, vàng ở kích thước nano là rất quan trọng cho công nghệ nano như: cảm 

biến sinh học và hóa học, tăng cường bề mặt phổ Raman, tính quang nhiệt, điều trị 

ung thư và truyền thuốc, kháng khuẩn, điện hóa, xúc tác, mỹ phẩm. 

Có nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng để tổng hợp dung dịch keo, 

như phương pháp bức xạ tia UV, bức xạ microwave, bức xạ tia X, bức xạ ánh sáng 

mặt trời, phương pháp ăn mòn laser, điện phân kết hợp siêu âm … Tuy được đánh 

giá thân thiện với môi trường và sản phẩm cho độ tinh khiết cao nhưng các phương 

pháp này không thể tổng hợp với lượng lớn. 

Benzen và các dẫn xuất của benzen với gốc nitro (nitroaromatic) thể hiện độc 

tính đối với sức khỏe con người và môi trường. Quá trình oxi hóa nitrobenzen tạo ra 

sản phẩm cuối cùng cực kỳ độc hại, như axit picolinic nên quá trình khử đã thu hút 

nhiều sự chú ý hơn quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, khử nitrobenzen bằng phương 

pháp điện hóa luôn tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau: anilin, 

phenylhydroxylamin, azoxybenzen, azobenzen, nitrosobenzen,… phụ thuộc vào giá 

trị pH và tùy loại điện cực. Trong các sản phẩm nêu trên, anilin biểu hiện độc tính 

thấp nhất và khả năng phân hủy sinh học cao trong khi các sản phẩm còn lại có độc 

tính và gây đột biến. Do đó, phát triển một phương pháp chọn lọc có thể khử  

nitrobenzene  thành  anilin là rất cần thiết. 

Hiện nay, hiện tượng kháng thuốc kháng sinh là một trong những mối đe dọa lớn 

nhất đối với sức khỏe toàn cầu, điều này đã khuyến khích các nhà khoa học tìm ra 

các vật liệu diệt khuẩn mới hiệu quả hơn là nhu cầu cấp bách. Trong đó, các hạt 

nano của Ag, Au và Ag-Au rất được quan tâm vì tính chất quang điện tử và kháng 

khuẩn độc đáo của chúng. 

Vì hạt nano trong dung dịch có kích thước rất nhỏ nên có năng lượng bề mặt 

rất lớn, các hạt này có khuynh hướng kết hợp nhau để giảm năng lượng bề mặt. Để 

kiểm soát kích thước hạt nano, người ta sử dụng chất ổn định. Chitosan và dextran là 

những chất ổn định được dùng phổ biến vì có nhiều ưu điểm: polime tự nhiên, có 

tính phân hủy sinh học, tương thích sinh học cao, không gây độc môi trường, có tính 

kháng khuẩn, kháng nấm, kháng oxi hóa, chống ung thư, tăng cường miễn dịch và 

hiệu ứng kích kháng bệnh thực vật và động vật. Trong luận án này, chúng tôi sử 

dụng chitosan đã được biến tính nên chitosan và dextran đều có khả năng tan trong 

nước để làm chất ổn định hạt nano vàng, bạc được tổng hợp bằng phương pháp hóa 

học và phương pháp chiếu xạ gamma Co-60. 

 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ( Xoo ) và Magnaporthe grisea – M. grisea 

( Magnaporthe orylzae) được biết đến như là tác nhân gây bệnh bạc lá và bệnh đạo 

ôn ở lúa. Nano kim loại quý đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau nhưng nhiều đặc tính của hạt nano bạc và nano vàng trên nền dextran 

cũng như nano lưỡng kim bạc –vàng trên nền dextran chưa được khảo sát một cách 

có hệ thống. Do vậy, tổng hợp và khảo sát các ứng dụng của chúng là rất cần thiết. 

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi chọn đề tài: "Tổng hợp các vật liệu nano đơn, 

lưỡng kim loại Au, Ag và ứng dụng". 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1. VẬT LIỆU NANO  

1.1.1. Hạt nano kim loại  

1.1.2. Hạt nano kim loại vàng, bạc 

1.1.2.1. Hạt nano vàng 

1.1.2.2. Các ứng dụng của hạt nano vàng  

1.1.2.4. Hạt nano bạc  

1.1.2.4. Các ứng dụng của hạt nano bạc 

1.2. TÍNH CHẤT CỦA HỆ KEO NANO KIM LOẠI QUÝ 

1.2.1. Cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) 

1.2.2. Phát huỳnh quang 

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI  

1.4. TINH THỂ NANO LƯỠNG KIM  

1.5. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 

1.6. CHITOSAN VÀ DEXTRAN  

Chương 2.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. MỤC TIÊU  

Nghiên cứu tổng hợp các nano bạc hình cầu bằng phương pháp khử hóa học 

và phương pháp chiếu xạ gamma Co-60, sử dụng chitosan làm chất ổn định. Tổng 

hợp các nano bạc có nhiều hình thái khác nhau bằng phương pháp khử hóa học. Ứng 

dụng trong kháng khuẩn. 

 Nghiên cứu tổng hợp các nano vàng hình cầu bằng phương pháp khử hóa học 

và phương pháp chiếu xạ gamma Co-60, sử dụng dextran làm chất ổn định. Tổng 

hợp nano vàng đa nhánh bằng phương pháp hóa học, sử dụng các chất đồng ổn định. 

Vật liệu được ứng dụng trong xúc tác. 

 Tổng hợp nano lưỡng kim Ag-Au bằng phương pháp khử há học, ứng dụng 

trong kháng khuẩn. 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Ag, Au và hợp kim Ag-Au và ứng dụng 

trong sinh học và xúc tác. 

2.2. NỘI DUNG   

- Tổng hợp AgNP hình cầu, hình thanh và hình hoa.  

- Tổng hợp AuNP hình cầu, hình nhánh.    

- Tổng hợp AgNP, AuNP bằng phương pháp chiếu xạ. 

- Tổng hợp AgNP, AuNP và nano lưỡng kim Ag-Au hình cầu, sử dùng dextran 

vừa làm chất khử vừa làm chất ổn định. 

- Ứng dụng của AgNP, AuNP và nano lưỡng kim Ag-Au trong xúc tác và trong 

kháng khuẩn. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP 

2.3.1. Phương pháp đặc trưng vật liệu 

2.3.2. Phương pháp thực nghiệm 

2.3.2.1. Hóa chất 

2.3.2.2. Tổng hợp nano bạc và ứng dụng trong kháng khuẩn 

2.3.2.3. Tổng hợp nano vàng và ứng dụng trong xúc tác 

2.3.2.4.Tổng hợp nano lưỡng kim Ag-Au, ứng dụng trong kháng khuẩn
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. TỔNG HỢP NANO BẠC VÀ ỨNG DỤNG KHÁNG KHUẨN 

3.1.1. Tổng hợp AgNP/CTS bằng phương pháp chiếu xạ 

3.1.1.1. Đặc tính AgNP/Chitosan    

Ở nồng độ phù hợp, CTS sẽ ổn định các AgNP khỏi 

sự kết tụ trong dung dịch keo vì hiệu ứng tĩnh điện và 

hiệu ứng không gian của phân tử CTS bởi các nhóm −OH 

và −NH2 dọc theo chuỗi phân tử. Do đó, dung dịch 

AgNP/CTS có thể ổn định trong thời gian dài ở nhiệt độ 

phòng. Tuy nhiên, Huang và cộng sự đã sử dụng nồng độ 

Ag+ khá cao (~ 40 mM) nên gây ra  

 

Hình 3.1. Sơ đồ cơ chế 

dextran ổn định AgNP 

sự gel hóa của Ag+ với CTS trong quá trình chuẩn bị dung dịch Ag+/CTS. Quá trình 

tổng hợp AgNP bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60, CTS là chất ổn định và 

cũng là chất nhận gốc tự do •OH, trong khi đó, ion Ag+  bị khử thành Ag0 bởi eaq
- và 

H•, các nguyên tử Ag0 kết lại thành những AgNP được ổn định bởi CTS. 

3.1.1.2. Phổ UV-Vis, ảnh TEM và sự phân bố kích thước hạt của AgNP/CTS 

              Phổ UV-Vis của AgNP 2 mM 

được ổn định bởi các nồng độ CTS khác 

nhau: 0,5, 1,0 và 2,0% được thể hiện 

trong hình 3.2. Độ hấp thụ của dung dịch 

AgNP tăng khi nồng độ CTS tăng, trong 

khi đó, bước sóng hấp thụ cực đại (λmax) 

của các dung dịch keo có sự thay đổi 

nhưng không đáng kể. Nguyên nhân có thể 

vì CTS đã được dùng ở mức  tới hạn của 

chất ổn định để bảo vệ các các dung dịch 

AgNP 2,0 mM tạo thành các hạt có kích 

thước nhỏ nhất. Điều này được giải thích 

tương tự với kết quả của Du và cộng sự đã 

công bố kích thước nhỏ nhất của AgNP 20 

mM (~10 nm), sử dụng nồng độ tới hạn 

khi polyvinyl ancol là 2- 4% bằng cách 

chiếu xạ gamma Co-60.  

 

Hình 3.2. Phổ UV-Vis của AgNP/CTS 

 

Hình 3.1. Ảnh TEM và giản đồ phân bố 

kich thước hạt của AgNP, khác [CTS] 

Theo phổ UV-Vis (hình 3.2) các dung dịch AgNP đều có cực đại hấp thụ cao, bước 

sóng hấp thụ cực đại nhỏ: 405 – 408 nm, các đỉnh sắc nhọn. Nghĩa là, kích thước và 

hình thái của vật liệu có độ đồng nhất cao, độ ổn định tốt. 

Bảng 3.1 Tóm tắt giá trị 

của mật độ quang (OD), 

bước sóng hấp thụ cực 

đại (max) và đường kính 

trung bình (d) của AgNP 

ở các [chitosan] khác 

nhau. 

Bảng 3.1. OD, max và d của AgNP [CTS] khác nhau 

Mẫu OD λmax (nm) d (nm) 

AgNP 2 mM/CTS 0,5 % 1,70 408 8,8 ± 0,8 

AgNP 2 mM/CTS 1,0 % 2,09 406 7,1 ± 0,3 

AgNP 2 mM/CTS 2,0 % 2,58 405 68 ± 0,5 
 

3.1.2. Tổng hợp AgNP sử dụng CTS làm chất khử đồng thời làm chất ổn định  

3.1.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ CTS 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark0
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark2
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Phổ UV-Vis (Hình 3.4) cho thấy, độ hấp thụ càng giảm khi nồng độ CTS càng giảm  
       

Hình 3.2. Phổ UV-Vis của 

AgNP khi thay đổi [CTS] 

Hình 3.3. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước 

hạt AgNP, nồng độ CTS khác nhau 

Các dung dịch đều có đỉnh hấp thụ ở bước sóng trong khoảng 390 - 420 nm, đặc 

trưng của dung dịch AgNP hình cầu. Dựa vào độ hấp thụ và bước sóng hấp thụ cực 

đại của các dung dịch, chúng tôi chọn 3 mẫu và để đo TEM: 0,25; 0,03 và 0,003 %.  

Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt của các AgNP được tổng hợp bởi 

nồng độ CTS khác nhau, được trình bày ở Hình 3.5. Kết quả cho thấy, ở nồng độ 

CTS 0,25 %, thu được các AgNP có kích thước từ 8-20 nm và phân bố tương đối 

rộng. Khi nồng độ CTS càng giảm, số lượng AgNP tạo ra càng nhiều, hạt có kích 

thước nhỏ, khoảng 6 hoặc 4 nm và cho phân bố hẹp. Khi nồng độ CTS tăng, tốc độ 

phản ứng xảy ra nhanh hơn. Mặt khác, nồng độ CTS càng lớn, độ sánh của dung 

dịch càng cao gây cản trở quá trình phân tán các AgNP. Vì vậy, các hạt có xu hướng 

kết dính tạo ra kích thước lớn và không đồng đều. Ở nồng độ 0,003%, CTS ổn định 

tốt hệ keo, hạt có kích thước nhỏ, 𝑑 = 4,4 ± 1,6 nm và hệ đơn phân tán. Do đó, 

chúng tôi chọn nồng độ CTS 0,003 % để khảo sát các yếu tố tiếp theo.               

3.1.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ ion Ag+ 

Trong phần này, AgNP được tổng hợp từ những nồng độ Ag+ khác nhau: 0,01; 

0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 và 0,8%. Cố định nồng độ CTS là 0,003%, nhiệt độ 105 oC 

trong 12 giờ. Phổ UV-Vis được trình bày trên Hình 3.6. 
  

Hình 3.6 . Phổ UV-Vis của 

AgNP khi [Ag+] khác nhau. 

Hình 3.7 . Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt 

của AgNP khi thay đổi nồng độ Ag+ 

 Khi nồng độ ion Ag+ tăng thì sự hấp thụ của dung dịch AgNP tăng, bước sóng 

hấp thụ cực đại của các dung dịch nằm trong khoảng 400 – 430nm đặc trưng cho 

AgNP hình cầu. Phổ có cường độ hấp thụ lớn nhất, có pic tù. Nghĩa là hạt có kích 
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lớn và không đồng đều. Chúng tôi chọn ra 3 mẫu được tổng hợp từ dung dịch Ag+ có 

nồng độ: 0,8; 0,2 và 0,05% để đo TEM.  

 Kết quả đo TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt ở Hình 3.7 cho thấy, nồng 

độ ion Ag+ càng lớn, AgNP có kích thước càng lớn và có xu hướng kết dính với 

nhau. Khi thay đổi nồng độ Ag+, trong khi nồng độ chất khử cũng như chất ổn định 

không đổi nên trường hợp, sử dụng Ag+ có nồng độ 0,8% thì Ag+ sẽ dư. Nghĩa là, sự 

tăng kích thước hạt khi thêm Ag+ vào dung dịch chứa các mầm vừa được hình thành, 

có thể được giải thích dựa vào cơ chế chín muồi Ostwald.  

          Vì các phân tử trên bề mặt của hạt kém bền hơn các 

phân tử bên trong lòng của hạt nên các hạt trên bề mặt có xu 

hướng vỡ ra thành những hạt nhỏ tan vào dung dịch, khi đạt 

đến độ siêu bão hòa thì các hạt này có xu hướng kết tinh trên 

bề mặt của các hạt có kích thước lớn để tạo thành hạt có 

kích thước lớn hơn. Tuy nhiên, bề mặt của hạt sẽ phát triển 

đến một mức độ nhất định và sau đó sẽ không tiếp tục phát 

triển thêm nữa. Mặt khác, các hạt AgNP hấp phụ bão hòa 

Ag+ khi trong dung dịch có lượng dư Ag+, do vậy sẽ tạo ra 

các cụm  mới có kích thước nhỏ hơn, được minh họa qua 

Hình 3.8. 

 

Hình 3.4. Mô hình  

phát triển hạt AgNP (a)  

không dư Ag+  và (b) 

dư Ag+  

 

 Dung dịch AgNP không màu, có kích thước trung bình 𝑑 = 4,4 ± 1,6 nm và 

phân bố đều được tổng hợp từ [CTS] = 0,003 % và [Ag+] = 0,1 %. Vì vậy, chúng tôi 

chọn 2 nồng độ này để khảo sát nhiệt độ và thời gian phản ứng. 

3.1.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng  

Nhiệt độ phản ứng được thay đổi lần lượt là 90, 105, 120, 135 và 150 C. Ở 

mỗi nhiệt độ, chúng tôi khảo sát các khoảng thời gian phản ứng: 6, 8, 10, 12, 14, 16 

và 24 giờ. Cố định của Ag+ và CTS.   
  

Hình 3.5. Sự thay đổi màu của vật liệu theo 

thời gian phản ứng khi nhiệt độ thay đổi 

Hình 3.6. Phổ UV-Vis của vật 

liệu 

 Phổ UV-Vis của vật liệu (Hình 3.10) được tổng hợp ở nhiệt độ tương đối cao, 

150 oC, phổ UV-Vis không cho pic đặc trưng của AgNP hình cầu, nghĩa là trong 

dung dịch không chứa các AgNP. Mặt khác, quan sát màu từ cốc chứa vật liệu, ở 

nhiệt độ này CTS đã bị cháy thành carbon, có sự sa lắng của các tinh thể, thể hiện rõ 

2 pha rắn và lỏng. 

Từ sự chuyển màu của dung dịch và đặc biệt là, phổ UV-Vis của AgNP đều có 

bước sóng của các pic cực đại nằm trong khoảng 410 – 430 nm, thể hiện dải hấp thụ 

cộng hưởng plasmon bề mặt đặc trưng của các AgNP hình cầu. Trong số các mẫu 

được khảo sát, chúng tôi chọn 4 mẫu ở 4 mức nhiệt độ khác nhau tại thời gian phản 

ứng là 12 giờ. 
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Khi phản ứng được thực hiện ở 90 oC, dù thời gian phản ứng là 24 giờ, dung 

dịch vẫn không màu (Hình 3.9). Mặt khác, phổ UV-Vis có cường độ hấp thụ yếu, 

nghĩa là phản ứng cho hiệu suất thấp, khi nhiệt độ tăng dần lên 120 oC và 135 oC, 

phổ có cường độ hấp thụ mạnh nhưng có sự dịch chuyển bước sóng cực đại sang giá 

trị lớn hơn nghĩa là hạt nano có kích thước lớn hơn. AgNP ở 105 oC có pic nhọn hơn 

so với các mẫu còn lại. 
  

Hình 3.7. Phổ UV-Vis 

của AgNP ở 12 giờ. 

Hình 3.8. Ảnh TEM của AgNP được tổng hợp ở 12 giờ 

tại các nhiệt độ khác nhau 

AgNP được tổng hợp ở 105 C cho kích thước hạt nhỏ hơn hơn so với mẫu 

còn lại.  Điều này có thể vì, ở nhiệt độ cao, tốc độ phản ứng tăng, AgNP tạo ra đồng 

loạt nên hạt có kích thước nhỏ và độ phân tán hẹp được ổn định tốt. Nếu tiếp tục 

tăng nhiệt độ, lên 120 và 135 C, thì AgNP thu được có kích thước lớn hơn vì ở 

nhiệt độ này CTS bị cắt mạch thành hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn nên khả 

năng ổn định dung dịch keo không tốt (Hình 3.12). 

3.1.2.4. Phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X của AgNP/CTS 

Chúng tôi chọn mẫu AgNP từ [CTS] = 0,003%, [Ag+ ] = 0,1%, nhiệt độ phản 

ứng là 105 oC trong thời gian 12 giờ để đo XRD (Hình 3.13). Khoảng ghi góc 2θ 

(0)= 30÷80  
 

nên không thấy phản xạ ở 81,68o. 4 pic nhiễu 

xạ Bragg đặc trưng của Ag, tại các giá trị góc 

2θ là 38,2o; 44,2o;  64,4o  và 77,54o ứng với các 

mặt (111); (200); (220) và (311) phù hợp tinh 

thể lập  phương tâm diện của Ag. Cường độ 

phản xạ yếu và không có pic tạp nhiễu, chỉ ra 

rằng AgNP thu được có kích thước rất nhỏ và 

độ tinh khiết cao. 

 

Hình 3.9. Giản đồ XRD của AgNP 

3.1.2.5.  Phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier  (FTIR) 

         Phổ hồng ngoại của CTS trước và sau 

phản ứng với Ag+ được trình bày trên Hình 

3.14. Các đỉnh đặc trưng của CTS ở số sóng 

3410 cm-1 ứng với O-H; đỉnh ở số sóng 2877 

cm-1 đặc trưng cho liên kết C-H, số sóng 1650 

cm-1 là dao động hóa trị của nhóm amide I (-

NH2), số sóng 1420 cm-1 là δ của nhóm –

COCH3 và tại 1080 cm-1 tương ứng với liên 

kết C-O-C. Phổ hồng ngoại của CTS sau khi 

bị oxi hóa bởi Ag+ cũng có một vài đỉnh đặc 

trưng của CTS tuy nhiên cường độ hấp thụ 

 

Hình 3.10: Phổ FT-IR của CTS và 

AgNP/CTS 



7 
 

giảm mạnh.  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11.  Sơ đồ minh họa CTS mở vòng Hình 3.12. Sơ đồ minh họa tương tác của CTS và 

Ag+. 

Điều này được giải thích như sau: các nhóm -OH và -NH2 còn các cặp điện tử 

tự do linh động chưa tham gia liên kết bị hút mạnh bởi các ion Ag+ làm cho liên kết 

ban đầu bị biến dạng, ngoài ra sự xuất hiện đỉnh mới ở số sóng 1759 cm-1, dao động 

của nhóm –C=O được cho là có sự tạo thành nhóm -COOH trong phân tử CTS. 

3.1.3. Tổng hợp tinh thể bạc hình hoa 

Các nguyên tử bạc vừa tạo ra được hấp phụ ưu tiên vào bề mặt (111) vì bề mặt 

(111) của tinh thể bạc có năng lượng thấp nhất. Những vị trí hấp phụ thích hợp nhất 

đối với chất bảo vệ làm cho năng lượng của bề mặt (111) tiếp tục giảm và ổn định 

hơn. Ở đây, chúng tôi không sử dụng ion citrate (từ sodium citrate) làm chất bảo vệ 

mà chúng tôi dùng CA, kết quả cho thấy những tinh thể có hình thái khác nhau. AA 

khử trực tiếp ion Ag+ cho sản phẩm đa dạng về hình thái và kích thước không đồng 

nhất: dạng quả cầu nhẵn, quả cầu nhám, quả cầu gai, dạng cánh hoa. Axit xitric đóng 

vai trò vừa là chất ổn định vừa là chất định hướng phát triển tinh thể bạc. Nếu tăng 

nồng độ CA, cụ thể là chúng tôi tiến hành khảo sát 6 mẫu: M1, M2, M3, M4, M5 và 

M6 với nồng độ CA tương ứng: 0,00; 0,01; 0,10; 1,00; 10,0 và 100 mM. Chúng tôi 

đã thu được các hình thái khác nhau (Hình 3.17.) 
 

 

 

Hình 3.13. Ảnh SEM của các    

tinh thể Ag 

Hình 3.14. Cơ chế phát 

triển tinh thể Ag 

Hình 3.19. Giản đồ XRD 

của tinh thể Ag. 

Giản đồ XRD của tinh thể Ag, những pic ở góc 2𝜃: 38,09o; 44,33o; 64,46o và 

77,42o ứng với các mặt (111), (200), (220) và (311) thuộc tệp JCPDS 03-065-2871. 

Không tìm thấy bất kỳ phản xạ nào là tạp nhiễu. Tất cả những phản xạ phù hợp cấu 

trúc lập phương tâm diện. cho thấy hạt nano bạc thu được ở dạng kết tinh tinh thể, 

pic có cường độ cao nhất ứng với mặt (111). 

3.1.4. Tổng hợp thanh nano bạc  

3.1.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ mầm đến quá trình phát triển hạt 

Mầm Ag ở bước sóng 390 nm có cường độ hấp phụ mạnh, sắc nhọn nghĩa là 

mầm bạc tạo ra nhiều, đồng nhất và kích thước nhỏ. Khi thêm mầm bạc vào dung 

dịch phát triển với những lượng khác nhau, phổ UV- Vis cho những cực đại hấp thụ 
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khác nhau. Những ion Ag+ bị khử bởi AA. Khi có mầm bạc, phổ UV–Vis xuất hiện 

hai cực đại hấp thụ trong vùng khả kiến. Lượng mầm càng giảm, đỉnh hấp thụ càng 

chuyển về bước sóng dài hơn, đặc biệt là mẫu với 0,06 mL có hai cực đại hấp thụ tại 

430 và 744 nm. Điều này có thể giải thích như sau, khi lượng hạt mầm càng ít thì 

các tâm phát triển tinh thể càng ít và kích thước tinh thể thu được càng lớn. Sự xuất 

hiện hai đỉnh ở vùng khả kiến cho thấy có sự cộng hưởng plasmon bề mặt theo chiều 

dọc (LSPR) và ngang (TSPR) của thanh nano Ag. 

 

 

Hình 3.15. Phổ UV–Vis của AgNP Hình 3.16. Ảnh TEM  các AgNP, [mầm] khác 

nhau 

Theo kết quả TEM, kích thước nano Ag càng lớn, khi sử dụng lượng mầm 

càng ít. Phù hợp với tài liệu, khi Nikhil R. Jana và cộng sự tổng hợp thanh và dây 

nano Ag trong dung môi nước từ mầm trung gian để điều chỉnh tỉ lệ cạnh của thanh 

nano. Mỗi hình thái có một bước sóng hấp thụ riêng tạo nên màu đặc trưng cho mỗi 

dung dịch keo. Ảnh TEM cho thấy, nồng độ mầm Ag là thông số quan trọng ảnh 

hưởng đến kích thước, hình thái của hạt nano bạc, vì khi lượng mầm tăng từ 0,06 

đến 1mL, thì kích thước của hạt nano Ag giảm dần. Ở mẫu chứa 0,5 mL hệ mầm Ag, 

tồn tại nhiều kích thước và hình thái khác nhau: dạng thanh, dạng tam giác, đa giác 

và dạng cầu. Khi thay đổi lượng mầm từ 250 – 1000 μL, hình thái của vật liệu ở các 

mẫu hầu như không thay đổi. Quy trình sử dụng AA làm chất khử, đây là chất có 

tính khử yếu và là diaxit. Vấn đề được đặt ra là vai trò của pH trong dung dịch phát 

triển. Để tạo ra hạt nano Ag dạng tam giác hoặc hình cầu, kích thước nm, pH của 

dung dịch phát triển phải lớn hơn pKa2 (pKa2 ≈ 11,8), nghĩa là ion ascorbat thể hiện 

khả năng khử. Trong khi để tạo thanh nano, pH của dung dịch phải thấp hơn pKa1 

(pKa1 ≈ 4,1) hay ion hydroascorbat chiếm ưu thế trong dung dịch. 

3.1.4.2. Ảnh hưởng của pH trong dung dung dịch phát triển hạt 

     Chúng tôi điều chỉnh pH của dung 

dịch về 3,0; 3,8; 12 và 13 bằng dung dịch 

NaOH 1M trong khi đó, nồng độ của 

CTAB, AgNO3, AA, giữ cố định với 

lượng mầm là 0,125 m.  

     Chúng tôi chọn ra hai mẫu, pH = 3,8 

và 12 để đo TEM (Hình 3.22). Khi pH = 

3,8 (môi trường axit), chúng tôi thu được 

dây nano Ag từ 2,5 – 3,8 µm. 

 

Hình 3.17.  Ảnh TEM của Ag tại pH khác  

nhau 
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Asco Ion Ion 

Ion Semidehy

Sự ảnh hưởng của pH đến hình thái của 

nano Ag có thể được giải thích như sau, AA 

là một chất khử yếu và khả năng khử mạnh 

trong môi trường acid. AA tan trong nước, 

tạo 2 dạng khác nhau là ion ascorbat và 

hidroascorbat (Hình 3.23). 

      AA là một điaxit nên quá trình phân ly 

xảy ra hai giai đoạn, đầu tiên AA nhường 

một proton để tạo thành ion hydroascorbat 

(pKa1≈ 4,1).  

 

Hình 3.23. Tính khử của AA phụ thuộc 

vào pH của dung dịch 

Sau đó, ion hydroascorbic nhường tiếp một proton còn lại (pKa2 ≈11,8) để tạo thành 

ion ascorbat. Khi dung dịch có pH ≈ 4, tồn tại hai dạng chính là AA và ion 

hydroascorbat, tính khử của dung dịch được quyết định bởi ion hydroascorbat (với 

E1
0 = 0,076 V), vì nồng độ ion ascorbat không đáng kể. Tuy nhiên, khi pH ≈12, cân 

bằng có sự chuyển dịch theo chiều tạo ra ion ascorbat (với E2
0 = 0,766 V), khả năng 

khử của dung dịch phụ thuộc vào ion ascorbat. Vì vậy, khi pH thấp, khả năng khử 

của AA yếu, tốc độ phản ứng chậm, thuận lợi cho sự phát triển bất đẳng hướng của 

các hạt. Hay thanh nano bạc dễ tạo thành. 

3.1.4.3. Phân tích phổ XRD 

           Hình 3.24 là giản đồ XRD của 

thanh nano bạc. Ba pic đặc trưng của Ag 

ở góc 2θ là 38,210; 44,390 và 64,610 

tương ứng với các mặt phản xạ (111), 

(200) và (220), được quan sát và so sánh 

với bảng nhiễu xạ tinh thể chuẩn (JCPDS-

01–087–0720), chứng minh sản phẩm là 

nano bạc tinh khiết, lập phương tâm diện. 

 

Hình 3.18. Giản đồ XRD của thanh nano 

bạc 

3.1.4.4. Phân tích EDX 

Để xem xét thành phần nguyên tố có trong 

sản phẩm, chúng tôi tiến hành đo EDX, kết 

quả được trình bày trên hình 3.25. Từ giản 

đồ EDX cho thấy, sản phẩm có chứa các 

nguyên tố Ag, Cu, O, Cl. Sự có mặt một 

lượng lớn Cu là vì dung dịch keo bạc được 

làm khô trên đế Cu, sự xuất hiện của 

nguyên tố O được cho là lớp oxit CuO trên 

bề mặt của đế Cu. 

 

Hình 3.19. EDX của hạt nano Ag 

3.1.5. Chế tạo AgNP/CTS trên nền vải cotton và khảo sát hoạt tính kháng 

khuẩn của AgNP/CTS trên vải 

3.1.5.1. Chế tạo AgNP/CTS trên nền vải cotton 
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Tiến hành chế tạo AgNP/CTS trên nền vải 

cotton được thực hiện theo các bước như sơ đồ 

tóm tắt trong Hình 2.6. Sau khi làm khô tự nhiên ở 

nhiệt độ phòng, chúng tôi thu được vải cotton đã 

qua xử lý AgNP/CTS. 

Để đánh giá khả năng bám dính của 

AgNP/CTS lên vải, chúng tôi khảo sát sự rửa trôi 

AgNP bằng cách giặt sản phẩm thu được sau khi 

chế tạo. Hình 3.26 cho biết hàm lượng AgNP bám 

lên vải cotton sau khi giặt (mg AgNP/Kg vải 

cotton hay ppm).  

 

Hình 3.20. Mật độ AgNP/vải 

(ppm) sau 5, 10 và 20 lần giặt 

Kết quả cho thấy, 

nồng độ CTS để AgNP 

bám dính tốt trên bề 

mặt của vải cotton là 

0,5 và 1,0%, vì hàm 

lượng AgNP bị rửa 

trôi sau . 

Bảng 3.1.  Giá trị Fb và εb của vải trước và sau khi xử lý 

AgNP/CTS 
Mẫu Fb, N εb, % 

Vải cotton chưa được xử lí AgNP 299,4 ± 06,5 24,3 ± 1,4 

Vải cotton đã xử lí AgNP/CTS 0,5% 289,1 ± 14,8 21,7 ± 2,9 

Vải cotton đã xử lí AgNP/CTS 1,0% 289,9 ± 09,7 23,3 ± 1,5 

Vải cotton đã xử lí AgNP/CTS 2,0% 270,4 ± 07,4 23,3 ± 2,8 
 

20 lần giặt là ~ 30% so với ~ 44% đối với mẫu sử dụng CTS 2,0%. Kết quả này khá 

bất ngờ, vì CTS có độ sánh tốt và là môi trường phân bố của AgNP nhưng không có 

ảnh hưởng tích cực đến quá trình gắn kết AgNP lên vải cotton. Nguyên nhân có thể 

là nồng độ CTS cao nên dư, trong quá trình giặt, phần CTS dư bị rửa trôi cuốn theo 

những AgNP phân bố trong đó nên mật độ AgNP/CTS 2% còn lại trên vải giảm đi.  

Để so sánh tính cơ học của vải cotton trước và sau khi xử lý AgNP/CTS, 

chúng tôi đánh giá độ bền kéo (Fb) và độ giãn dài (εb) của vải cotton và sản phẩm 

vừa chế tạo.Kết quả cho thấy, Fb và εb của vải cotton đã qua xử lý AgNP/dextran hầu 

như không thay đổi so với vải cottonkhông được xử lý. 

3.1.5.2. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của vải cotton chứa AgNP/CTS 

Mật độ AgNP trên vải cotton khác nhau cho hiệu quả kháng khuẩn khác nhau 

khi kháng lại S. aureus (bảng 3.2 và hình 3.27).  
Bảng 3.2.  Hiệu quả kháng khuẩn S. aureus của vải cotton trước và sau khi xử lý 

AgNP/CTS 

Mẫu cotton 
Mật độ AgNP  

(mg/kg vải cotton) 

Tế bào sống 

(CFU/ml) 
Hiệu suất (η, %) 

Chưa xử lí 0(*) 1,13 × 107 - 

1 245 2,70 × 103 99,98 

2 204 1,25 × 104 99,89 

3 177 1,35 × 105 98,81 

4 124 2,21 × 105 98,04 

Bảng 3.2 cho thấy, cả bốn loại vải chứa AgNP/CTS có mật độ AgNP từ 124 - 

245 ppm đều cho hiệu suất kháng khuẩn cao (> 98% so với vải chưa qua xử lý). Mật 

độ của AgNP phân bố trên vải cotton tăng thì khả năng kháng khuẩn tăng. Khả năng 

kháng khuẩn  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark3
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của AgNP phân bố trên vải, với mật độ khoảng 

158 ppm đối với S.aureus gần như đạt hiệu suất 

 100%. Lý do của sự khác biệt về hiệu quả 

kháng khuẩn  giữa Zhang và chúng tôi là do 

nồng độ tế bào của S. aureus mà họ sử dụng để 

thử nghiệm kháng khuẩn là khoảng 106 CFU/ml, 

nhỏ hơn so với 107 CFU/ml trong thí nghiệm 

khảo sát của chúng tôi. Kết quả chỉ ra rằng, sau 

20 lần giặt, AgNP/vải vẫn duy trì hoạt tính 

kháng khuẩn cao. 

 

Hình 3.21. Khuẩn S. aureus 

Hình 3.22. Khuẩn lạc S. aureus hình thành trên đĩa thạch: (a) mẫu đối chứng 

(vải cotton); (b), (c), (d) và (e) vải cotton chứa AgNP với mật độ 245, 204, 177 và 

124 ppm. 

3.2. TỔNG HỢP NANO VÀNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÚC TÁC 

3.2.1. Tổng hợp AuNP/dextran bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 

3.2.1.1. Ảnh hưởng của pH 

Đối với dung dịch nano vàng hình cầu, sự cộng hưởng plasmon bề mặt xảy ra 

ở vùng khả kiến tại bước sóng khoảng 520-540 nm. Nếu kích thước của hạt nano 

tăng lên thì cực đại hấp thụ ứng với sự cộng hưởng plasmon bề mặt sẽ dịch chuyển 

về vùng có  

bước sóng dài hơn, tức là vùng ánh 

sáng đỏ. Tuy nhiên, khi hạt cầu lớn 

đến một kích thước nào đó, sẽ trở 

thành một khối lớn và hiện tượng 

SPR sẽ không tồn tại. 

          Ảnh TEM và sự phân bố kích 

thước hạt của nano vàng (hình 3.29) 

cho thấy, kích thước của AuNP  giảm 

khi pH tăng.  

 

Hình 3.23. Phổ UV-Vis của AuNP ở pH khác nhau 

Cụ thể kích thước hạt là 35,5; 

4,1 và 6,2 nm tương ứng  với giá trị 

của pH 5,5; 6,5 và 7,5 tương 

ứng. Kết quả này cho thấy, ở môi 

trường trung tính pH 7,5 là điều kiện 

thích hợp để tổng hợp AuNP/dextran 

bằng phương pháp chiếu xạ với kích 

thước 6,2 ± 0,4 nm và phân bố kích 

thước hạt hẹp hơn so với môi trường 

axit nhẹ pH 6,5 hoặc  pH 5,5. 

 

Hình 3.24. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích 

thước hạt của AuNP khi thay đổi pH  

3.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ ion Au3+ 

Trong thí nghiệm này, AuNP được tổng hợp từ các dung dịch có nồng độ ion 

Au3+ khác nhau: 0,5; 1,0 và 2,0 mM. Cố định nồng độ dextran 1%, pH 7,5. Phổ UV-

Vis trong Hình 3.30 cho thấy λmax tại 519,5; 520,5 và 524,0 nm ứng với nồng độ 

Au3+ là 0,5; 1,0 và 2,0 mM. 
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            Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích 

thước hạt của ba dung dịch AuNP/dextran 

với các nồng độ Au3+ khác nhau (Hình 

3.31) cho thấy, khi nồng độ Au3+ tăng, kích 

thước của các AuNP lớn nên λmax chuyển 

sang bước sóng dài hơn. Kích thước của 

AuNP lần lượt 5,8± 1,2; 6,4±1,7 và  

11,9±3,8 nm ứng với nồng độ Au3+ là 

0,5; 1,0 và 2,0 mM.  

 

Hình 3.  25. Phổ UV-Vis của các AuNP, 

[Au3+] khác nhau. 

          Kích thước AuNP theo nồng độ 

Au3+ đã được công bố bởi Anh và các 

cộng sự về AuNP trong alginate. Hiến 

và cộng sự về AuNP/hyaluronan và Li 

cùng các cộng sự về AuNP và 

AgNP/PVP. Nguyên nhân của hiện 

tượng này có thể do sự phát triển của 

các nhóm và sự kết tụ giữa các AuNP 

khi tỷ lệ chất ổn định và nồng độ Au3+ 

chưa phù hợp 

 

 

Hình 3.26. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích 

thước của AuNP khi nồng độ Au3+ khác nhau. 

3.2.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ Dextran 

Trong thí nghiệm này, thay đổi [dextran]: 0,5, 1,0 và 2,0% trong khi đó, nồng 

độ Au3+ được cố định ở 1 mM  và pH của dung dịch không đổi là 7,5. Kết quả phổ 

UV-Vis trong Hình 3.32, biểu diễn λmax tại 522,5; 520,5 và 519,0 nm lần lượt là 

nồng độ dextran: 0,5; 1,0 và 2,0%. 
  

Hình 3.27. Phổ UV-Vis của 

AuNP, [dextran] khác nhau. 

Hình 3.33. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước 

AuNP ở các nồng độ dextran (%) khác nhau. 

Hình 3.33, biểu diễn ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước các AuNP được 

tổng hợp từ dextran có nồng độ (%) khác nhau. Ta thấy, khi tăng nồng độ của 

dextran từ 0,5; 1 và 2%, thì kích thước của AuNP giảm từ 8,0 ± 1,2 đến 6,4 ± 1,7 và 

5,2 ± 2,1 nm. Có sự thay đổi này là vì, dextran ở nồng độ thấp, không đủ để bảo vệ 

các AuNP khỏi quá trình keo tụ, gây ra bởi chuyển động nhiệt, dẫn đến các AuNP 

kết hợp với nhau và tạo thành ở kích thước lớn hơn. Khi tăng nồng độ dextran từ 1,0 

lên 2,0% thì hiệu ứng bảo vệ tăng lên, kết quả là kích thước AuNP có giảm nhưng 
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không đáng kể. Cường độ và bước sóng của cực đại hấp thụ (λmax) hầu như không 

thay đổi (tính từ chân đến đỉnh pic). Điều này được cho là, dextran ở nồng độ 1% là 

nồng độ tới hạn khi sử dụng làm chất ổn định cho dung dịch AuNP 1,0 mM.  

 

3.2.1.4. Đặc tính của bột AuNP/dextran  

Tính ổn định của dung dịch AuNP phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như 

pH, hằng số điện môi và nồng độ của phối tử xung quanh các hạt. Hơn nữa, độ ổn 

định của dung dịch AuNP được bảo quản ở nhiệt độ thấp tốt hơn ở nhiệt độ cao. Nói 

chung, các polysaccharid như chitosan, hyaluronan, alginate và dextran có cấu trúc 

giàu oxy trong các nhóm hydroxyl và ete dẫn đến polysaccharid liên kết chặt chẽ với 

các hạt nano thông qua tương tác tĩnh điện và hiệu ứng không gian. Tuy nhiên, để 

lâu, các AuNP trong dung dịch dần kết tụ lại tạo thành các kích thước lớn hơn do 

hiện tượng sa lắng các AuNP. Trong thực tế, dung dịch AuNP được bảo quản ở điều 

kiện thường đã bị nấm tấn công ngẫu nhiên. Vid vậy, lưu trữ bột AuNP phù hợp hơn 

dung dịch AuNP. 

Hình 3.34 cho thấy, ở dạng dung dịch, AuNP có màu nâu đỏ, khi chuyển sang 

dạng bột thì tùy thuộc vào phương pháp sử dụng mà bột AuNP có màu sắc khác 

nhau, từ màu  

nâu phớt hồng, phớt tím 

đến màu nâu đen. Hình 

3.35 biểu diễn phổ UV-Vis 

của AuNP/dextran ban đầu 

và các dung dịch AuNP 

được hòa tan từ các bột 

AuNP ở trên.  

  

Hình 3.3428. AuNP dạng 

dung dịch và dạng bột 

Hình 3.29. Phổ UV-Vis của 

AuNP: ban đầu từ bột các 

mẫu 

Các giá trị của λmax và kích thước của AuNP được thể hiện trong Bảng 3.3. 

Các giá trị 𝜆max và kích 

thước hạt của bột AuNP được tạo 

ra từ quá trình sấy phun và đông tụ 

hầu như không thay đổi nhiều so 

với giá trị của dung dịch 

AuNP/dextran ban đầu, nhưng có 

sự khác nhau đối với quá trình ly 

tâm (Bảng 3.3).  

Bảng 3.3.  Các λmax và kích thước (d) của các 

AuNP 

Mẫu AuNP Λmax (nm) d (nm) 

Dung dịch ban 

đầu 
520,5 6,2 ± 0,4 

Sấy phun 522,0 7,5 ± 0,5 

Đông tụ 522,5 8,0 ± 0,3 

Li tâm 523,5 
11,2 

±0,5 
 

Nguyên nhân có thể vì sự kết tụ của các AuNP xảy ra trong quá trình ly tâm 

với tốc độ quá cao (30.000 vòng/phút). Kết quả EDX ở Hình 3.36 chỉ ra rằng, bột 

AuNP được điều chế bằng phương pháp đông tụ và ly tâm không chứa clo. Tuy 

nhiên bột AuNP được  
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tạo ra bằng phương pháp sấy phun 

đã bị lẫn 5,7% clo. Vậy, bột AuNP 

được điều chế bằng đông tụ và ly 

tâm có độ tinh khiết cao. Nói cách 

khác, bột AuNP/dextran thu được 

bằng phương pháp đông tụ và ly tâm 

đã được tinh chế một cách hiệu quả. 

 

Hình 3.36.  Kết quả EDX của bột AuNP 

3.2.2. Tổng hợp AuNP sử dụng dextran làm chất khử đồng thời làm chất ổn định 

3.2.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ khử 

        Để đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ 

phản ứng đến độ ổn định của dung dịch nano 

vàng, chúng tôi tiến hành lưu mẫu trong thời 

gian 4 tháng. Quá trình theo dõi độ bền của 

dung dịch AuNP sau 4 tháng (Bảng 3.4). Khi 

AuNP được tổng hợp ở 70 C và 80 C, cực 

đại hấp thụ tăng dần trong thời gian lưu trữ 

nhưng cường độ hấp thụ không cao bằng mẫu 

được tổng hợp ở 90 và 100 oC.   

 

Hình 3.30. Phổ UV-Vis của AuNP 

[dextran] khác nhau 

   Điều này, được giải 

thich là, ở nhiệt độ thấp, 

phản ứng xảy ra chậm 

hơn để đạt đến trạng thái 

cân bằng. Trong khi đó, 

sau 4 tháng lưu trữ, mẫu 

ở 90C  có cực đại hấp 

thụ  

Bảng 3.4.  Độ hấp thụ cực đại (Amax) của các mẫu khi lưu trữ 

Mẫu t (0C) 

Độ hấp thụ cực đại (Amax) 

Ban 

đầu 

1 tháng 2 tháng 4 tháng 

AuNP-70 70 0,566 0,581 0,603 0,641 

AuNP-80 80 0,663 0,690 0,712 0,733 

AuNP-90 90 0,883 0,881 0,878 0,867 

AuNP-100 100 0,890 0,850 0,811 Kết tụ 
 

Amax = 0,867, được cho là không có sự khác biệt so với Amax ở thời điểm ban đầu 

(0,883). Về mặt thống kê, N = 3; S = 0,007; 920,2)05,02/,21( ===−

LT

nt   (hay ± 2,920) và 

895,11 −=−

TN

nt . AuNP được tổng hợp tại 100 C, có cường độ hấp thụ cao nhưng đã bị 

sa lắng sau 4 tháng lưu trữ. Có thể, ở nhiệt độ cao, chất ổn định dextran bị cắt mạch 

thành hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn nên khả năng bảo vệ kém hơn. Vì 

vậy, chúng tôi chọn nhiệt độ phản ứng là 90 oC để khảo sát các yếu tố tiếp theo.  
3.2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ ion Au3+ 

AuNP được tổng hợp từ dung dịch dextran có nồng độ cố định là 0,5%, pH 

11, nhiệt độ là 90 oC trong 30 phút. Phổ UV-Vis của AuNP được tổng hợp từ các 

nồng độ Au3+ tăng dần: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 mM được trình bày trên Hình 3.38. Khi 

tăng nồng độ Au3+ thì cường độ hấp thụ của AuNP tăng và cực đại hấp thụ chuyển 

dần về phía bước sóng dài hơn, đỉnh hấp thụ cực đại tù hơn, đặc biệt là nồng độ Au3+ 

0,4 mM. Mật độ AuNP trong dung dịch tăng khi nồng độ của Au3+ tăng tương ứng 

với cường độ hấp thụ tăng. Bước sóng của cực đại hấp thụ càng dài, kích thước 

trung bình của hạt càng lớn. Kết quả ảnh TEM (Hình 3.39) phù hợp với công bố của 

Huang và cộng sự. Khi tác giả tổng hợp vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ sử 

dụng poly (N-vinyl pyrrolidone) làm chất ổn định. 
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Hình 3.31. Phổ UV-Vis của 

AuNP 

Hình 3.32. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước 

của AuNP tại [Au3+] khác nhau 

Lanh và các đồng tác giả cũng cho kết quả tương tự khi các tác giả sử dụng CTS vừa 

là chất khử vừa là chất ổn định để tổng hợp AuNP.  

Vì vậy, chúng tôi chọn nồng độ Au3+ là 0,2 mM cho các khảo sát tiếp theo. 
3.2.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ dextran 

AuNP được tổng hợp theo quy trình được mô tả ở mục 2.4.3.2. Trong phần 

này, chúng tôi cố định nồng độ Au3+ là 0,2 mM và thay đổi nồng độ dextran lần lượt 

là 0,25; 0,50 và 1,00%, nhiệt độ được cố định ở 90 °C trong 30 phút. Phổ UV-Vis 

của các dung dịch nano vàng ứng với các nồng độ dextran khác nhau được trình bày 

trên Hình 3.40. 

 

 

 

Hình 3.33. Phổ UV-Vis của AuNP 

với [dextran] khác nhau 

Hình 3.34. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước 

AuNP có nồng độ dextran (%) khác nhau. 

Phổ UV-Vis cho thấy, khi nồng độ dextran tăng từ 0,25 đến 0,50% thì cường 

độ hấp thụ của dung dịch AuNP tăng nhưng nếu tiếp tục tăng nồng độ dextran lên 

1,00% thì cường độ hấp thụ của dụng dịch AuNP giảm. Bước sóng hấp thụ cực đại 

(max) của dung dịch AuNP lần lượt là 522,8; 521,2 và 520,0 nm. Nồng độ dextran 

tăng, bước sóng hấp thụ cực đại dịch chuyển dần về bước sóng ngắn hơn.  

Kết quả TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt (Hình 3.41) cho thấy, khi 

tăng nồng độ dextran thì kích thước trung bình của các AuNP giảm, tương ứng với 

sự giảm dần của bước sóng hấp thụ cực đại. Điều này có thể được giải thích, vì chất 
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khử (cũng là chất ổn định) tăng, tốc độ tạo các mầm nano tăng, đồng thời các AuNP 

được bảo vệ tốt hơn, hạn chế sự kết tụ giữa các hạt với nhau. Trên cơ sở đó, chúng 

tôi chọn nồng độ dextran là 0,5% cho các khảo sát tiếp theo. 

3.2.2.4. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

           Phổ UV-Vis của các dung dịch nano vàng được 

tổng hợp ở những thời gian phản ứng khác được trình 

bày trên Hình 3.42. Ta thấy, 30 phút đầu, cường độ hấp 

thụ tăng nhanh theo thời gian phản ứng. Sau 30 phút thì 

cực đại hấp thụ tăng nhưng không đáng kể. Vì khi hàm 

lượng các chất tham gia phản ứng cao, tốc độ phản ứng 

xảy ra nhanh. Khi lượng chất còn lại không đáng kể, 

phản ứng xảy ra rất chậm đến khi phản ứng đạt trạng 

thái cân bằng.    

 

 

Hình 3.35. Phổ UV-Vis 

của AuNP theo thời gian 
        Phổ UV-Vis ở Hình 3.43 biểu diễn 

bước sóng hấp thụ cực đại của Au3+ và 

AuNP trong các dung dịch phản ứng khi 

phản ứng đã xảy ra 10 phút và 30 phút. 

Ion Au3+ có cực đại hấp thụ trong khoảng 

bước sóng 280 - 290 nm. Đối với dung 

dịch mà phản ứng đã xảy ra 10 phút, có 

cực đại hấp thụ tại bước sóng 285 nm với 

cường độ mạnh nghĩa là phản ứng đang 

xảy ra. Nhưng cực đại này giảm dần khi 

thời gian phản ứng tăng. Đồng thời cực 

đai hấp thụ tại bước sóng 520 nm đặc 

trưng cho AuNP tăng (Hình 3.43). 

 

Hình 3.43. Phổ UV-Vis cho thấy λmax 

của Au3+ và AuNP tại các thời gian 

khác nhau. 

3.2.2.5. Phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X của AuNP/dextran 

Chúng tôi chọn mẫu AuNP được tổng hợp theo sơ đồ tóm tắt ở Hình 2.9, có 

ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước như Hình 3.44 để đo XRD (Hình 3.45). 

          

 

Phổ nhiễu xạ tinh thể chuẩn theo JCPDS, tài liệu về Au số: 04 - 0784. Góc 2θo 

có 4 điểm nhiễu xạ đặc trưng của Au là 38,2o; 44,2o;  64,4o và 77,54o ứng với các mặt 

(111); (200); (220) và (311) trong cấu trúc lập phương tâm diện. Cường độ phản xạ 

yếu vì AuNP có kích thước nhỏ. Phổ không có pic nhiễu, nghĩa là AuNP thu được có 

độ tinh khiết cao. 
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3.2.2.6. Phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X của AuNP/dextran 

       Để kiểm tra thành phần nguyên tố có 

trong sản phẩm, chúng tôi thực hiện đo phổ 

EDX. Kết quả EDX cho thấy, sản phẩm chỉ 

chứa các nguyên tố Au, C và O. Trong đó, 

nguyên tố C chiếm 85,22 % và O chiếm 12,39 

% là vì C và O có trong dextran, đây là chất ổn 

định dung dịch AuNP. 

 

3.2.2.7. Phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) 

Phổ IR được sử dụng để xác định đặc điểm của các nhóm chức trong 

AuNP/dextran . Hình 3.47 trình bày phổ FT-IR của dextran (a) và AuNP/dextran (b). 

Trên giản đồ có các đỉnh đặc trưng của dextran, tại số sóng 3434 cm-1 là dao động 

hóa trị của nhóm hydroxyl (
HO− ).  

        Hai dải hấp thụ ở số 

sóng 2923 cm-1 và 1431cm-

1 đặc trưng cho dao động 

biến dạng ( HC− ) và dao 

động hóa trị ( HC− ) của 

liên kết C–H. đỉnh hấp thụ 

ở số sóng 1160 cm-1 là dao 

động hóa trị của liên kết 

 

C–O–H ( HOC −− ). Ở số sóng 1071 cm-1 là dao động hoá trị của liên kết C–O–C          

( COC −− ) ở vị trí C4 của glucozơ. Dải hấp thụ tại 1647 cm-1 được cho là dao động 

hóa trị của C=O ( OC= ). Một sự khác biệt giữa phổ dextran và phổ AuNP/dextran là 

dải hấp thụ bắt nguồn từ OC= , từ số sóng 1647 cm-1 trong phổ dextran dịch chuyển 

đến 1639 cm-1. Cho thấy nhóm C=O có thể tham gia vào liên kết giữa các AuNP và 

dextran.  

3.2.4. Đặc tính xúc tác của AuNP trong phản ứng khử 4-nitrophenol (4 - NP) 

thành 4-aminophenol (4 - AP) 

3.2.4.1. 4-nitrophenol (4 - NP) và 4-aminophenol (4 - AP) 

4-NP có trong nước thải là mối quan tâm lớn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

vì    4–NP có độc tính cao. Quá trình oxi hóa 4 NP đã tạo ra nhiều sản phẩm độc hại. 

Tuy nhiên, tiến hành khử 4- NP bằng NaBH4 dùng AuNP làm chất xúc tác, thu được 

sản phẩm duy nhất 4- AP. 4- AP biểu hiện độc tính thấp và khả năng phân hủy sinh 

học cao.  

3.2.4.2. Phản ứng khử 4-nitrophenol (4-NP) thành 4-aminophenol (4-AP) bằng 

NaBH4, sử dụng AuNP làm chất xúc tác. 

Phản ứng khử 4-NP thành 4-AP là phản ứng điển hình để đánh giá hoạt tính 

xúc tác của AuNP. Quá trình khử 4-NP bởi NaBH4 tuy khả thi về mặt nhiệt động học 

nhưng bị hạn chế về mặt động hóa học với  

(𝐸4−𝑁𝑃/4−𝐴𝑃
0 = −0,76𝑉) (𝐸𝐻3𝐵𝑂3/𝐵𝐻4

−
0 = −1,33𝑉) 
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Nếu không có chất xúc tác, phản ứng không 

xảy ra. Khi chưa có AuNP, độ hấp thụ của ion 4-

nitrophenolat hầu như không thay đổi sau 60 phút. 

Quá trình phản ứng được theo dõi bằng phổ UV-

Vis, dung dịch 4-NP  có cực đại hấp thụ là 1,2 ở 

bước sóng 317 nm. Sau khi thêm NaBH4 vào, màu 

của dung dịch đã thay đổi từ phớt vàng sang vàng 

chanh, đậm. Vì có sự thay đổi pH của dung dịch, 

từ môi trường axit yếu đến môi trường bazơ mạnh. 

Cực đại hấp thụ của dung dịch là 2,1 tại bước sóng 

400 nm (Hình 3.52) 

 

 

Quá trình khử đã không 

xảy ra vì cường độ hấp 

thụ ở 400 nm của ion 

nitrophenolat không thay 

đổi sau 120 phút. Mặt 

khác, nếu chỉ trộn dung 

dịch 4-NP với dung dịch 

AuNP, nghĩa là không có 

NaBH4 tham gia phản 

ứng thì hệ  

 

dung dịch trên cũng không xảy ra phản ứng. Tuy nhiên, sau khi thêm AuNP vào 

dung dịch hỗn hợp gồm 4-NP và NaBH4 thì 4-NP đã bị khử, cường độ hấp thụ tại 

bước sóng 400 nm giảm dần theo thời gian (Hình 3.53). Trong khi đó, xuất hiện một 

đỉnh hấp thụ mới ở 298 nm, với cường độ tăng dần. Theo Baruah và cộng sự, Cai và 

cộng sự, cực đại hấp thụ tại bước sóng này là đặc trưng của 4-AP, phổ UV-Vis cho 

hai điểm cân đối ở 280 và 314 nm. Kết quả này chứng minh, quá trình khử 4-NP bởi 

NaBH4 có AuNP làm xúc tác chỉ tạo ra uy nhất sản phẩm 4-AP và không có bất kì 

sản phẩm phụ nào.  

* Cơ chế của phản ứng 

Cơ chế của phản ứng khử 4-NP thành 4-AP bởi NaBH4  với xúc tác là AgNP 

thể hiện qua mô hình Langmuir-Hinshelwood (Hình 3.54) được giải thích như sau: 

các ion 𝐵𝐻4
− hấp phụ trên bề mặt của các hạt nano và chuyển các hydro từ bề mặt 

của ion 𝐵𝐻4
− sang bề mặt của AuNP, đồng thời phân tử 4-NP được hấp phụ trên bề 

mặt nano.  

4-NP nhận electron từ ion 

𝐵𝐻4
− và quá trình khử xúc 

tác của 4-NP thành 4-AP 

diễn ra nhanh chóng trên bề 

mặt hạt AuNP. Những cân 

bằng của quá trình hấp phụ 

cũng như giải hấp và quá 

trình khuếch tán của các  

 

Hình 3.36. Mô hình Langmuir-Hinshelwood về cơ chế 

của phản ứng khử  4-NP thành 4-AP 
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chất phản ứng đến các hạt nano là giai đoạn nhanh nên được coi là bước quyết định 

tốc độ của quá trình khử 4-NP xảy ra do phản ứng hấp phụ 4-NP bởi các hạt nano có 

bề mặt liên kết với các nguyên tử hydro. Khi sản phẩm 4-AP bị giải hấp phụ sẽ rời 

khỏi bề mặt AuNP, chu trình xúc tác có thể bắt đầu lại. 

* Năng lượng hoạt hóa của phản ứng 

Khi nồng độ NaBH4 lớn hơn nhiều so với nồng độ 4-NP, phản ứng khử 4-NP 

bởi NaBH4 tuân theo động học bậc 1 biểu kiến [155] nghĩa là tuân theo phương trình 

động học: 

     𝑙𝑛
𝐶0

𝐶𝑡
= 𝑘𝑡  

hay  𝑙𝑛
𝐴0

𝐴𝑡
= 𝑘𝑡 vì:  

𝐶0

𝐶𝑡
≈

𝐴0

𝐴𝑡
 

trong đó 𝐶0 và 𝐶𝑡 là nồng độ của dung dịch 4-NP ở thời điểm ban đầu và ở thời điểm t, 𝐴0 và 𝐴𝑡 

là độ hấp thụ của dung dịch 4-NP ở thời điểm ban đầu và ở thời điểm t. 

Mối quan hệ tuyến tính giữa 𝑙𝑛
𝐴0

𝐴𝑡
 và t (phút) ở 298 K và 308 K được trình bày trên Hình 3.55. 

Dựa vào Hình 3.55, trường hợp 25 0C, xác định được hằng số tốc độ bậc một biểu kiến ở 298 K, 

𝑘298 = 0,141 phút–1 và trường hợp 35 0C, hằng số tốc độ bậc một biểu kiến ở 308 K, 𝑘308 = 0,2155 

phút–1.  

Năng lượng hoạt hóa của phản ứng được tính theo biểu thức Arrhenius: 

                               𝑙𝑛
𝑘𝑇2

𝑘𝑇1

=
𝐸(𝑇2−𝑇1)

𝑅𝑇1𝑇2
 (*) 

Trong đó, E là năng lượng hoạt hóa (kJ/mol), R = 8,314 (J.mol-1.K-1) và T (K) là nhiệt độ tuyệt 

đối, cụ thể T1 và T2 lần lượt là 298 và 308 K hay 25 và 35 0C. 

Thế các thông số vào 

(*), ta được năng lượng hoạt 

hóa E = 32,37 kJ.mol–1. Kết 

quả này không khác nhiều so 

với các công bố trước đây, 

Kuroda là 31 kJ.mol–1 và 

Panigrahi là 38 kJ.mol–1. 

 

3.3. TỔNG HỢP NANO LƯỠNG KIM 

3.3.1. Tổng hợp nano Ag/dextran, Au/dextran và hợp kim Ag-Au/dextran 

3.3.1.1. Phổ UV-Vis 

Các hạt nano đơn và lưỡng kim 

Ag, Au và lưỡng kim Ag-Au 

được tổng hợp bằng phương 

pháp thủy nhiệt, sử dụng 

dextran vừa là chất khử vừa là 

chất ổn định. Hình 3.56 cho 

thấy phổ UV-Vis của 

AgNP/dextran, AuNP/dextran 

có cực đại hấp thụ lần lượt tại 

các bước sóng 424 nm và 557 

nm, đây là dải cộng hưởng  

 

Hình 3.37. Phổ UV-Vis của AgNP, AuNP và các mẫu lưỡng kim 

Ag-AuNP 

plasmon bề mặt của AgNP và AuNP hình cầu. Trong khi đó, mỗi mẫu dung dịch nano lưỡng kim 

Ag-Au được kí hiệu S3, S5 và S7 (tương ứng với tỉ lệ thể tích giữa hai ion trong dung dịch phản 
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ứng, Ag+/Au3+ = 3/7, 5/5, 7/3) chỉ cho một cực đại duy nhất, lần lượt tại các bước sóng 518, 530 

và 542 nm. Điều này cho biết, vật liệu thu được là các hạt nano lưỡng kim, hình cầu. Bước sóng 

cực đại của dung dịch Ag-AuNP (λmax (Ag-Au)) có thể điều chỉnh qua tỉ lệ Ag+/Au3+ trong dung dịch 

phản ứng và luôn luôn λmax(Ag)< λmax(Ag-Au) < λmax(Au). 

3.3.1.2. Ảnh SEM và TEM 

Từ ảnh SEM (Hình 3.57) và TEM (Hình 3.58) cho thấy,  vật liệu có dạng hình cầu và có 

độ phân tán cao trong dextran. AgNP/dextran, có kích thước từ 5–55 nm, kích thước trung bình ~ 

17,5 nm. Trong khi đó, kích thước của các mẫu lưỡng kim Ag–AuNP có đường kính trung bình ~ 

5 nm (tương đương kích thước của các AuNP). Nồng độ của Ag càng lớn (S7) thì hạt có kích 

thước càng lớn, đường kính từ 20–40 nm. Mẫu S5, kích thước hạt có giảm nhưng không đáng kể. 

Đối với S3, kích thước hạt từ 5 – 25 nm và có phân bố kích thước hạt hẹp. Kết quả này thể hiện 

khả năng phản ứng của hợp chất chứa Ag+ cao hơn so với chất chứa Au3+. 

  

Hình 3.38. Ảnh SEM của của vật liệu đơn 

và lưỡng kim Ag – Au 

Hình 3.39. Ảnh TEM của của vật liệu đơn và 

lưỡng kim Ag – Au 

 

3.3.1.3. Phổ nhiễu xạ tia (XRD) 

Phổ nhiễu xạ tinh thể chuẩn của AgNP và AuNP/dextran lần lượt là tệp JCPDS số  

89-3722 và tệp JCPDS số 04-0784. Hình 3.59 cho thấy các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng ở 

38,2°; 44,4°; 64,7°; 77,7° và 81,8° 

tương ứng với các mặt (111), (200), 

(220), (311) và (222) của tinh thể lập 

phương tâm diện mặt. Ag và Au có cấu 

trúc không gian tương tự nhau. Một số 

đỉnh nhiễu xạ liên quan đến bề mặt tinh 

thể AgCl ở 32,4°; 46,4°; 54,6° và 57,7° 

(têp JCPDS số 031-1238) trong các 

mẫu XRD của lưỡng kim Ag-

AuNP/dextran; kết quả này phù hợp 

với công bố của Alishah và cộng sự 

 

Hình 3.40. Giản đồ XRD của AgNP, AuNP và hợp kim 

Ag-AuNP (S3-S7) 

Giản đồ XRD của các mẫu lưỡng kim rất giống với các mẫu AgNP và AuNP, có thể giải thích 

rằng các mẫu lưỡng kim có cấu trúc mạng tinh thể tương tự với đơn kim loại riêng lẽ, Gopinath 

và cộng sự. 

3.3.1.4. Giản đồ EDX và ảnh HR TEM của các mẫu hợp kim S3, S5 và S7 

Xác định thành phần nguyên tố có trong 3 mẫu hợp kim Ag-AuNP/dextran (S3, S5, S7) 

được thực hiện bằng phương pháp phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) (Hình 3.60).  

Mẫu S3, hạt nano lưỡng kim Ag:Au hình cầu = 3:7. Phần bên trong cho thấy, biểu đồ 

nhiễu xạ điện tử của lưỡng kim, vàng phủ trên bề mặt và tạo thành một lớp vỏ đồng nhất. Điều 

này phù hợp với phổ hấp thụ quan sát được. Tỷ lệ nguyên tố của các hạt lưỡng kim Ag-Au được 
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đo bằng HRTEM với EDX, thành phần Au (87%) và Ag (13%), một lượng bạc nhất định tạo ra 

lớp bề mặt. Ngoài ra, S7 có thành phần Au (37%) và Ag (63%) ở bề mặt của hạt nano này, thành 

phần chính là Ag. Sở dĩ có sự xuất hiện của Ag trong lớp vỏ là do sự khuếch tán của điện tử tới, 

điện tử tới khuếch tán vào bên trong của hạt nano và kích thích tia X tác động đặc trưng, máy dò 

sẽ nhận được tín hiệu của bạc. Phân tích EDX, HRTEM xác định sự hình thành các hạt nano 

lưỡng kim Ag-Au.  

Mặt khác, ảnh hiển vi huỳnh quang của nguyên tố Ag và Au (Hình 3.61) cho thấy, mỗi 

loại nguyên tố Ag (màu đỏ) và Au (màu xanh) có vô số nguyên tử được phân bố đều, bao phủ bề 

mặt của vật liệu. Điều này cho thấy, sản phẩm thu được có cấu trúc lưỡng kim. 

  

3.3.1.5. Phổ FTIR 

Phổ FTIR được sử dụng để xác định đặc 

điểm của các nhóm chức của dextran 

trước và sau khi tham gia phản ứng để 

tạo nano AgNP/dextran, AuNP/dextran 

và lưỡng kim Ag-AuNP/dextran được 

trình bày ở Hình 3.62. Những đường 

phổ hầu như giống nhau, cho thấy có 

lớp dextran phủ trên bề mặt của vật liệu. 

các ssỉnh chính của dextran ở các số 

sóng 3471 cm-1, 2972 cm-1, 1658 cm-1, 

1159 cm-1, 1112 cm-1, 1008 và 909 cm-1. 

 

Trong đó, dao động hóa trị của các nhóm hydroxyl -O-H (vOH) ở số sóng 3471 cm-1. Dao động hóa 

trị của liên kết -C-H và các nhóm cacboxyl lần lượt ở số sóng 2972 cm-1 và 1658 cm-1. Các đỉnh ở 

1159 cm-1 và 1112 cm-1 là do sự dao động hoá trị của liên kết C-O-C và liên kết -C=O ở vị trí C-4 

của glucozơ. Phổ FTIR của AgNP, AuNP và lưỡng kim S3, S5 và S7 thể hiện sự tương đồng với 

phổ FTIR của dextran. Tuy nhiên, có sự dịch chuyển nhẹ của các số sóng đặc trưng cho nhóm 

hydroxyl và cacbonyl. Kết quả này cho thấy, bề mặt của các hạt nano lưỡng kim bị hấp phụ bởi các 

nhóm này. 

3.3.2. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của AgNP, AuNP/và Ag-AuNP/dextran 

Ở đây, chúng tôi chọn hai loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Xoo) là loài gây bệnh bạc lá lúa và nấm Magnaporthe grisea (M. grisea, còn được gọi là 

Magnaporthe orylzae) là nguyên nhân gây bệnh đạo ôn ở lúa. 

3.3.2.1. Hoạt tính kháng khuẩn 

Khả năng kháng khuẩn của các loại nano đơn và lưỡng kim AgNP/dextran, AuNP/dextran và Ag–

AuNP/dextran đã được thử nghiệm chống lại vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) là loài 

gây bệnh bạc lá lúa. Vi khuẩn được ủ trên mẫu đối chứng và các mẫu chứa vật liệu nano trong 72 

giờ. Hình 3.63 cho thấy, mẫu đối chứng có vi khuẩn phát triển, làm cho môi trường MB bị vẩn đục. 

Các mẫu AgNP/dextran, S5 và S7 đều có khả năng ức chế được sự phát triển của Xoo.  
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Riêng mẫu chứa S3, bề mặt đĩa còn vẩn 

đục nghĩa là khả năng kháng khuẩn yếu 

hơn S5, S7. Cuối cùng là mẫu chứa 

AuNP/dextran, thể hiện sự ức chế khuẩn 

Xoo rất yếu, vẫn còn vi khuẩn phát triển, 

làm cho môi trường MB bị vẩn đục. Kết 

quả cho thấy, vật liệu có hàm lượng Ag 

càng cao, khả năng kháng được khuẩn 

Xoo càng tốt. Kết quả này phù hợp với 

các nghiên cứu. 

 

3.3.2.2. Khả năng kháng nấm  

  Hoạt tính kháng nấm của các AgNP, AuNP và lưỡng kim Ag-AuNP/dextran đã được thử 

nghiệm với M. grisea (Hình 3.64) bằng cách xác định kích thước của nấm sau 5 ngày để biết sự 

phát triển của nấm trong các môi trường có và không có vật liệu cũng như sử dụng các loại vật 

liệu khác nhau cho vào môi trường trước khi cấy nấm. Từ Hình 3.64, AgNP/dextran đã ức chế 

đến 69,72% sự phát triển của M. grisea trong khi AuNP/dextran chỉ ức chế được 4,72 %. Tuy  

nhiên, khả năng ức chế của các mẫu thử 

nghiệm chứa nano hợp kim S3, S5 và S7 

lần lượt là 18,6%; 31,1% và  38,6% (bảng 

3.5 ). Kết quả cho thấy, các vật liệu lưỡng 

kim được sử dụng thử nghiệm kháng nấm, 

mẫu chứa hàm lượng Ag càng cao thì hoạt 

tính kháng nấm M. grisea càng tốt. Các 

mẫu S5 và S7 chứa hàm lượng Ag tương 

ứng khoảng 3,1 và 4,4 𝜇𝑔/𝑚𝐿. Quá trình 

tạo thành vật liệu nano lưỡng kim Ag-Au 

nhằm giảm khả năng hòa tan của Ag0, 

nghĩa là giảm độc tính của nano đơn kim 

 

loại bạc [66]. Hơn nữa, các vật liệu nano được ổn định bởi dextran (một polyme có khả năng 

tương hợp sinh học và hoạt tính kháng khuẩn). Do đó, những vật liệu lưỡng kim thu được ở đây, 

có thể tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng trong lĩnh vực y học. 

Bảng 3.5. Đường kính của nhóm nấm và hiệu quả kháng nấm của vật liệu 

Mẫu Đường kính của nhóm nấm (cm) Hiệu quả (%) 

TLTK 3,60 ± 0,08 0 

Au/dextran 3,43 ± 0,10 4,72 

S3 2,93 ± 0,11 18,61 

S5 2,48 ± 0,09 31,11 

S7 2,21 ± 0,08 38,61 

Ag/dextran 1,09 ± 0,12 69,72 
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KẾT LUẬN 

- Các AgNP có kích thước nhỏ hơn 10 nm và nồng độ 2 mM, được tổng hợp 

bằng cách chiếu tia gamma Co-60 vào dung dịch Ag+/CTS với CTS có nồng độ khác 

nhau 0,5%, 1,0% và 2,0%. Trong khi đó, sử dụng CTS vừa làm chất khử vừa là chất 

ổn định. Các AgNP/CTS có kích thước khoảng 4 nm, dung dịch không màu. Với 

[CTS] = 0,003%, [Ag+ ] = 0,1%, nhiệt độ phản ứng là 105 oC và thời gia phản ứng là 

12 giờ. Quá trình gắn kết AgNP lên vải cotton được thực hiện bằng cách ngâm vải 

trong dung dịch AgNP/CTS. Kết quả cho thấy, CTS 0,5% - 1,0% có khả năng bám 

dính các AgNP trên vải cotton tốt nhất. Kết quả về hoạt tính kháng khuẩn đối với S. 

aureus cho thấy vải coton/AgNP có hàm lượng AgNP > 100 mg/kg (100 ppm) thể 

hiện hoạt tính kháng khuẩn cao (η> 98%).  

- AuNP có đường kính 6-9 nm được ổn định bởi dextran được tổng hợp bằng 

phương pháp chiếu xạ trong điều kiện [Au3+] =1 mM, [dextran] = 1% và pH=7,5. 

Bột AuNP được chế tạo bằng ba phương pháp khác nhau: sấy phun, đồng tụ và li 

tâm nhằm tiện dụng trong bảo quản và vận chuyển. Trong đó, quá trình bột hóa 

AuNP/dextran bằng phương pháp đông tụ cho thấy, kích thước của hạt ở dạng bột 

vẫn không đổi so với dạng dung dịch ban đầu.  AuNP/dextran được tổng hợp bằng 

phương pháp thủy nhiệt, sử dụng dextran vừa làm chất khử vừa làm chất ổn định với 

thời gian phản ứng 30 phút, nhiệt độ phản ứng là 90 0C, pH = 11, [Au3+ ] = 0,2 mM,  

[dextran] = 0,5 % có kích thước khoảng 5,5 - 8,0 nm. Hoạt tính xúc tác của 

AuNP/dextran qua phản ứng, khử 4-NP thành 4-AP bởi NaBH4 có năng lượng hoạt 

hóa là 30,9 KJ/mol.  

- AgNP, AuNP và lưỡng kim Ag-AuNP/dextran (S3, S5 và S7) với tỉ lệ 

Ag+/Au3+ lần lượt là 3:7; 5:5, và 7:3 được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt với 

dextran vừa làm chất khử vừa làm chất ổn định ở nhiệt độ 90 0C trong thời gian 30 

phút. Các AgNP có kích thước trung bình khoảng 5-55 nm, các mẫu lưỡng kim S3, 

S5 và S7 có đường kính trung bình càng tăng khi hàm lượng Ag trong vật liệu càng 

lớn. Đường kính trung bình của các AuNP khoảng 5 nm.  Các đặc tính kháng khuẩn 

và kháng nấm của các vật liệu nano thu được đã được thử nghiệm với Xanthomonas 

oryzae pv. vi khuẩn oryzae (Xoo) và nấm Magnaporthe grisea (M. grisea). Các 

AgNP và lưỡng kim có hàm lượng bạc cao trong dextran thể hiện hoạt hoạt tính ức 

chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm tốt nhất trong khi AuNP có tác dụng kháng 

khuẩn yếu. Đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của lưỡng kim Ag-AuNP có thể 

được điều chỉnh theo hàm lượng bạc.  
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INTRODUCTION 

Gold is a noble metal and chemically inert, so gold has been used 

throughout human history: jewelry, decoration, healing,... The  metal 

nanoparticles preparation and utilization have attracted  interest from various 

knowledge areas because of their optical and physicochemical 

properties depending on size, shape and composition: electrical, 

magnetic, optical and catalytic; which differ greatly from the properties presented by 

these metals when in bulk phase. Thus, gold can be employed as biological and 

chemical sensors, surface enhancement Raman spectroscopy, photothermal 

properties, cancer treatment and drug delivery, antibacterial, electrochemical, 

catalysis, cosmetics. 

Various methods for the synthesis of noble metal  nanoparticles through bottom-

up approach: that is, reduction of metal ions in solution and the most 

common method is chemistry, γ-radiation, photochemistry. Compared 

with other methods, gamma Co-60 ray irradiation has been considered 

as an effective method, a green method to noble metal nanoparticle 

synthesis. 
Benzene and its derivatives with nitroaromatic radicals exhibit toxicity to human 

health and the environment. Oxidation Nitrobenzene create the final product is 

extremely toxic, such as picolinic acid should process of reduction has attracted 

much attention over the course of oxidation . However, electrochemical reduction of 

nitrobenzene always produces many different products: aniline, azobenzene, 

phenylhydroxylamine, azoxybenzene, nitrosobenzene, etc., Aniline exhibits the 

lowest toxicity and high biodegradability while the remaining products are toxic 

and mutagenic. Therefore, developing a selective method that can reduce 

nitrobenzene to aniline is essential.  

Nowadays, the antibiotic resistance is one of biggest threats to global health that 

encourages scientists to find new routes to develop more effective biocidal materials 

to overcome the challenges. Among them, Au, Ag, and bimetallic Au-Ag NPs are of 

great interest because of their unique optoelectronic and antimicrobial properties.  

Chitosan and dextran have been used as stabilizers in the synthesis of metal 

nanoparticles because of their many advantages: natural polymers, high 

biodegradability and biocompatibility, non-environmental toxicity, antibacterial, 

antifungal, and antifungal properties; antioxidant, anti-cancer, immune-enhancing 

and anti-inflammatory effects in plants and animals. In this dissertation, we use 

denatured chitosan, so chitosan and dextran are readily soluble in water to stabilize 

gold and silver nanoparticles are synthesized by chemical and γ-irradiation method. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae ( Xoo ) and Magnaporthe grisea – M. 

grisea ( Magnaporthe orylzae) are known as causal agents of leaf blight and paddy 

blast diseases. Gold and silver nanoparticles have been studied and applied in 

various areas; however, antimicrobial characteristics of M. grisea and Xoo of 

silver/dextran, gold/dextran, and particularly silver-gold bimetalli nanoparticles 

decorated dextran are not investigated systematically. 
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On that basis, we choose the topic: "Synthesis of silver, gold, silver-gold 

bimetallic nanomaterials and applications".
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Chapter 1. OVERVIEW OF RESEARCH SYSTEM 

1.1. NANOMATERIALS 

1.1.1. Metal nanoparticles 

1.1.2. Gold and silver nanoparticles 

1.1.2.1. Gold nanoparticles 

1.1.2.2. Applications of gold nanoparticles 

1.1.2.3. Silver nanoparticles 

1.1.2.4. Applications of silver nanoparticles 

1.2. PERFORMANCE OF GOLD AND SILVER NANOPARTICLES 

1.2.1. Surface plasmon resonance (SPR) 

1.2.2. Fluorescent 

1.3. SYNTHESIS METHODS 

1.4. BIMETALLIC NANOCRYSTALS 

1.5. GAMMA Co-60 RAY IRRADIATION METHOD 

1.6. CHITOSAN AND DEXTRAN 

 

Chapter 2. RESEARCH OBJECTIVES, CONTENTS AND METHODS 

2.1. RESEARCH OBJECTIVES 

Synthesis of silver nanoparticles stabilized in chitosan solution by chemical 

reduction and gamma Co-60 ray irradiation method. Synthesis of silver 

nanoparticles with different morphology and their antimicrobial activity. 

 Synthesis of gold nanoparticles stabilized in dextran solution by chemical 

reduction and gamma Co-60 ray irradiation method. Synthesis of multibranched 

gold nanoparticles by chemical method, using co-stabilizers. Their catalytic activity. 

Synthesis of Ag-Au bimetallic nanoparticle by chemical reduction method, 

application in antibacterial. 

2.2. CONTENTS 

- Synthesis of Ag nanospheres, bars and flowers. 

- Synthesis of branched gold nano. 

- Synthesis of AgNP, AuNP by γ-irradiation method. 

- Synthesis of Ag, Au and Ag-Au bimetallic nanoparticles, using 

dextran as reducer and stabilizer. 

- Application of Ag, Au and Ag-Au bimetallic nanoparticles in 

catalysis and antibacterial. 

2.3. METHOD 

2.3.1. Material characterization method. 

2.3.2. Experimental method. 

2.3.2.1. Chemistry. 

2.3.2.2. Synthesis and antimicrobial activity of silver nanoparticles. 

2.3.2.3. Synthesis and catalytic activity of gold nanoparticles. 

2.3.2.4. Synthesis of Ag-Au bimetallic nanoparticles, their 

antimicrobial activity.
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Chapter 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. SYNTHESIS OF Ag NANOPARTICLES AND THEIR APPLICATION 

IN ANTIBACTERIAL 

3.1.1.  Synthesis of AgNPs/CTS by γ-irradiation method 
3.1.1.1. AgNPs/CTS characteristic  

At the right concentration, AgNPs stabilized by CTS 

because of the electrostatic and steric effects of the CTS 

molecule by the −OH and −NH2 groups along the 

molecular chain. Therefore, the AgNPs/CTS solution can 

be stable for a long time at room temperature. However, 

Huang et al. used a high concentration of Ag+ (~40 mM), 

 

which caused the gelation between Ag+ and CTS during 

the preparation of Ag+/CTS solution. Synthesis of AgNP 

by gamma Co-60 ray irradiation method, CTS is a 

stabilizer also a free radical acceptor •OH, while Ag+ ion 

is reduced to Ag0 by eaq
- and H•, elements Ag0 atoms 

aggregates into AgNPs stabilized by CTS. 

Figure 3.1. Schematic 

mechanism of chitosan 

fragments encapsulating a 

silver nanoparticle 

produced from -

irradiation reduction 
 

3.1.1.2.        UV-Vis spectra, TEM images and particle size distribution of 

AgNP/CTS 
              UV-Vis spectra of 2 mM AgNPs 

stabilized by different CTS concentrations of 

0.5, 1.0 and 2.0% are shown in figure 3.2. The 

absorbance of AgNPs solution increased with 

the increase of CTS concentration, meanwhile, 

the maximum absorption wavelength (λ max ) of 

colloidal solutions changed but not significantly. 

The reason may be due to CTS was used for 

stabilization of 2.0 mM AgNPs with high 

concentration and already reached to the critical 

concentration of stabilizer for protecting AgNPs 

to form the smallest particles size. Du et al. 

already reported the critical concentration of 

polyvinyl alcohol for preparation of the smallest 

size (~10 nm) of 20 mM AgNPs by gamma Co-

60 irradiation was of 2% - 4%.    

  

Figure 3.2. UV-Vis Spectrum of 

AgNP/CTS 

  

Figure 3.3. TEM image and particle 

size distribution histograms of AgNPs 

at different CTS concentrations 

Tabe 3.1. Value of OD,  λmax and diameter of AgNPs prepared in different CTS concentrations. 
Sample OD λmax (nm) d (nm) 

AgNPs 2 mM/CTS 0.5 % 1.70 408 8.8 ± 0.8 

AgNPs 2 mM/CTS 1.0 % 2.09 406 7.1 ± 0.3 

AgNPs 2 mM/CTS 2.0 % 2.58 405 6.8 ± 0.5 

3.1.2.                  AgNP synthesis using CTS as reducing agent and stabilizer 
3.1.2.1.        Effect of CTS . concentration 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=vi&tl=en&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_f%23_bookmark0#_bookmark0
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The UV-Vis spectrum (Figure 3.4) shows that the absorbance decreases as the 

CTS concentration decreases 
       

Figure 3.4. UV-Vis spectrum of 

AgNPs when different CTS 

concentrations 

Figure 3.5. TEM image and AgNPs particle size 

distribution histograms at different CTS 

concentrations. 

The solutions have absorption peaks at wavelengths 390- 420 nm, 

characteristic of spherical AgNPs solutions. Based on the absorbance and maximum 

absorption wavelength of the solutions, we chose 3 samples to measure TEM: 

0.25; 0.03 and 0.003%. 
TEM images and particle size distribution histograms of AgNPs synthesized 

by different CTS concentrations (Figure 3.5.). The results showed that, at a 

concentration of 0.25% CTS, AgNPs with sizes from 8-20 nm. As the concentration 

of CTS decreases, the number of AgNPs produced increases, the particles are small, 

about 6 or 4 nm and have a narrow distribution. As the concentration of CTS 

increased, the reaction rate was faster. On the other hand, the higher the 

concentration of CTS, the higher the viscosity of the solution, which hinders the 

dispersion of AgNPs. Therefore, the particles tend to coalesce, resulting in large and 

uneven sizes. At the concentration of 0.003%, the particles have small size, = 

4.4 ± 1.6 nm and the monodisperse system. Therefore, we chose 0.003% CTS 

concentration to investigate the next factors. 

3.1.2.2.        Effect of Ag+ ions concentration 
AgNPs are synthesized from different Ag+ ion concentrations: 0.01, 

0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.4 and 0.8%. Fixed CTS concentration at 0.003%, temperature 

at 105 oC for 12 hours. The UV-Vis spectrum is presented in Figure 3.6. 
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Figure 3.6. UV-Vis spectrum 

of AgNPs at different Ag+ ion 

concentrations. 

Figure 3.7. TEM image and particle size distribution 

histograms of AgNPs with changing Ag+ concentration 
 

When Ag+  ion concentration increases, absorption of AgNPs solution 

increases, the maximum absorption wavelength of the solutions is 400 - 430 nm, 

which is typical for spherical AgNPs. The spectrum has the largest absorption 

intensity, with obtuse peaks. That is, the seeds are large and uneven. We selected 3 

samples synthesized from Ag+ solution with concentration: 0.8; 0.2 and 0.05% for 

TEM measurement. 
  The TEM results and the particle size distribution histograms in Figure 3.7 

show that, the higher the concentration of Ag+  ions, the larger the AgNPs size and 

the tendency to stick together. When changing the concentration of Ag+, while the 

concentration of reducing agent as well as the stabilizer remains unchanged, in the 

case, using Ag + with a concentration of 0.8%, Ag + will be redundant. That is, the 

increase in particle size when Ag + is added to the solution containing the newly 

formed nuclei can be explained by the Ostwald ripening mechanism. 
          Because the molecules on the surface of the particle 

are less stable than the molecules inside the grain, the 

particles on the surface tend to break up into small 

particles that dissolve into the solution, when 

supersaturation is reached, the particles These tend to 

crystallize on the surface of larger particles to form larger 

particles. However, the surface of the seed will grow to a 

certain extent and then will not continue to grow any 

further. On the other hand, AgNPs  saturately adsorb Ag+ 

when there is excess Ag+ in the solution, thus creating new 

clusters of smaller size as illustrated in Figure 3.8.  

 

Figure 3.8.  Growth 

model of AgNPs (a) 

without excess Ag+ and 

(b) with excess Ag+ 

Colorless AgNPs solution with average size 𝑑 = 4,4 ± 1,6 nm and uniform 

distribution was synthesized from [CTS] = 0.003% and [Ag + ] = 0.1%. Therefore, 

we chose the above condition to investigate the reaction temperature and time. 

3.1.2.3.        Effect of reaction temperature 
The reaction temperature is changed to 90, 105, 120, 135 and 150 C, 

respectively. At each temperature, we investigate the reaction times: 6, 8, 10, 12, 14, 

16 and 24 hours. Fixed of Ag+  and CTS concentrations 
  

Figure 3.9. The material's color change according to 

reaction time. 

Figure 3.10. UV-Vis spectrum 

of the material at 150 oC. 

From the color change of the solution and the UV-Vis spectrum of AgNP has the 

wavelength of the peak peaks in the range of 410 - 430 nm, showing the 

The reaction time is changed at 120 
o
C and 135 

O
C 

The reaction time is changed at 90 
o
C and 105 

O
C 
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characteristic surface plasmon resonance absorption band of AgNPs. Among the 

samples surveyed, we selected 4 samples at 4 different temperatures at a reaction 

time of 12 h.  
When the reaction is carried out at 90 oC, even though the reaction time was 

24 hours, the solution remained colorless (Figure 3.9). On the other hand, the UV-

Vis spectrum has weak absorption intensity, that is, the reaction gives low 

efficiency. When the temperature is gradually increased to 120 oC  and 135 oC , the 

spectrum has a strong absorption intensity but has a step shift. peak wave to a larger 

value means that the nanoparticle has a larger size. AgNP at 105 oC has a sharper 

peak than the other sample. 
  

Figure 3.11. UV-Vis spectrum 

of AgNPs at 12 hours 

Figure 3.12. TEM images of AgNPs synthesized at 12 hours 

at different temperatures  

AgNPs synthesized at 105 oC, the smaller particle size than the other 

sample. This may be because, at high temperature, the reaction rate increases, 

AgNPs is generated simultaneously, so the particles have small size and narrow 

dispersion are well stabilized. The temperature increase 120 and 135 C, AgNPs 

have larger sizes because at this temperature CTS cut circuit into compounds of 

molecular weight less than should be able to stabilize colloidal solution not good 

(Figure 3.12).  

3.1.2.4. Analysis of X-ray diffraction patterns of AgNP/CTS 
        To further confirm, the x ray  differaction 

pattern of the AgNPs is shown in Figure 3.13. 

Four characteristic Bragg diffraction peaks of 

Ag, at 2θ values of 38.2o ; 44.2o ; 64.4o and 

77.54o corresponding to (111); (200); (220) and 

(311) planes of silver is observed and compared 

with the standard powder diffraction card of 

Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards, silver file No. 03 - 065 – 2871. 
  

  

Figure 3.13. XRD pattern 

of AgNPs. 

The XRD study confirms that the resultant particles are face centered cubic structure 

of Ag. The reflection intensity is weak and no spurious diffiractions due to 

crystallographic impurities are found. However, the diffiraction peaks are broad 

which indicating that the particles size is very small.  

 3.1.2.5. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

FTIR spectrum of CTS before and after the reaction with Ag+ was  presented 

in Figure 3.14. The major peaks of CTS were observed  at 3410 cm-1  with O-H ; The 

peak at wave number 2877 cm-1  was typical for C-H bonding, wave number 1650 

Li
n

(C
p

s)
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cm-1 was valence oscillation of amide group I (-NH2 ), wave number 1420 cm-1 was 

of group      -COCH3 and at 1080 cm-1 corresponds to C-O-C binding. 
The infrared spectrum of CTS after being oxidized by Ag+ had some major 

peaks of CTS, but the absorption intensity decreases sharply. 

 

   

Figure 3.14: FT-IR 

spectra of pure CTS and 

AgNPs/CTS. 

Figure 3.15. Illustrative 

model of open-loop CTS. 

Figure 3.16. The model 

illustrates the interaction of 

CTS and Ag+. 

 

3.1.3. Synthesis flower-shaped silver crystals 

We didn't use citrate ion (from sodium citrate) as a protectant but we used 

CA, the results show that crystals with different morphology. AA directly reduces 

Ag+ ions for a variety of morphological and heterogeneous products: smooth sphere, 

rough ball, thorny sphere, petal shape. Citric acid were used as a stabilizer and a 

guide for silver crystal growth. If the concentration of CA increases, specifically, we 

conduct a survey of 6 samples: M1, M2, M3, M4, M5 and M6 with the corresponding 

CA concentration: 0.00; 0.01; 0.10; 1.00; 10.0 and 100 mM. We obtained different 

morphologies (Fig. 3.17.) 

 
 

 

 

Figure 3.17. SEM images 

of Ag crystals 
Figure 3.18. Crystal 

growth mechanism of Ag 
Figure 3.19. XRD 

pattern of Ag crystals. 

XRD pattern of Ag crystal, peaks at 2θ values of 38.09o ; 44.33o ; 64.46o and 

77.42o corresponding to (111); (200); (220) and (311) planes of silver is observed 

and compared with the standard powder diffraction card of Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards, silver file No. 03 – 065 – 2871. Like this, no any 

spurious diffiractions which indicating the crystallographic impurities in the sample. 

3.1.4.                  Synthetic silver nanorod 
3.1.4.1.        Effect of seed concentration on nanoparticles development 

Ag seed at 390 nm have strong intensity and sharp adsorption strength. The 

UV-Vis spectra gave different absorption maxima, Ag+ ions are reduced by AA. In 

the presence of Ag seed, the UV–Vis spectrum appeared two absorption peaks in the 

Li
n

(C
p

s)
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visible region. As the Ag seed number decreased, the absorption peak shifted to 

longer wavelength, especially the sample with 0.06 mL having two absorption peaks 

at 430 and 744 nm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figure 3.20 . UV–Vis spectrum 

of AgNPs 

Figure 3.21. TEM image of AgNPs with different 

seed concentration 

The Ag seeds, 4 nm in diameter on average, were prepared bychemical 

reduction of AgNO3 by NaBH4 in the presence of trisodium citrate to stabilize the 

nanoparticles. The seed concentration and base concentration relativeto the Ag+ 

concentration are key to making larger aspect-ratio nanomaterials. CTAB is also 

necessary to produce a high yieldof rods.  

According to the TEM results, the smaller the seed concentration, the larger 

the AgNPs scale. Consistent with the reference by Nikhil R. Jana et al. synthesized 

Ag rods and nanotriangulars in aqueous solvent from mediate seed. 

3.1.4.2. Effect of pH in nanoparticles development solution 

The only difference between the preparation of nanorods and the preparation 

of nanotriangulars was the relativeamount of NaOH in solution. For the  

nanotriangulars, the pH of the reaction solutionwas slightly higher than the pKa of 

the second proton of ascorbic acid (≈11.8), suggesting that the ascorbate dianion is 

asignificant component of the solution. In the case of the nanorods, the pH of the 

solution was slightly lower than this pKa, sugggesting that the monoanion of 

ascorbic acid (first pKa ≈ 4.1) is predominant in solution. It is reasonable that 

silverion complexes of these two different forms of the reducing agent, in 

conjunction with their complexation with the cationic CTAB and silver seed in 

solution, are important in nanorod and nanotriangulars formation. 
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Figure 3.22. TEM images of Ag at 

different  pH 
Figure 3.23. The reducing ability of AA 

depends on the pH of the solution 

 
3.1.4.3.        XRD spectrum analysis 
           Figure 3.24 is the XRD pattern of the 

silver nanorod. Three peaks at 2θ values of  

38.210 ; 44.390  and 64.610 respectively 

(111), (200) and (220). Compared with the 

standard powder diffraction card of Joint 

Committee on Powder Diffraction 

Standards, silver file No. 01 – 087 – 0720). 

Like this, no any spurious diffiractions 

which indicating the crystallographic 

impurities in the sample.  

  

Figure 3.24. XRD pattern of the Ag 

nanorod 

3.1.4.4.           EDX . Analysis 
To check the elemental composition in the 

product, we measured EDX, the results are 

presented in Figure 3.25. From the EDX 

pattern shows, the product contains 

elements Ag, Cu, O, Cl. The presence of a 

large amount of Cu due to the colloidal 

silver solution dried on the Cu substrate, 

the appearance of element O is thought to 

be the CuO oxide layer on the surface of 

the Cu substrate. 

  

Figure 3.25. EDX of Ag nanoparticles 

3.1.5.   Fabrication of AgNP/CTS on cotton fabric and investigation of 

antibacterial activity of AgNP/CTS on fabric 
3.1.5.1.  Silver Release from AgNPs/Cotton Fabric by Washing 

Figure 3.26 showed the results of silver release from AgNPs/cotton fabric by 

washings. The obtained results indicated that the suitable concentration of chitosan 

for better adhesion of AgNPs on cotton fabric was of 0.5% - 1%. The content of 

silver release from AgNPs stabilized by 0.5 and 1% chitosan after 20 washing 

cycles was of ~30% compared to that of ~44% for 2% chitosan sample. It indicated 

that the higher the binding concentration did not result better adhesion of AgNPs on 

cotton fabric, particularly in case of chitosan. The reason may be due to excessive 



35 
 

chitosan content that could not strongly adhere to cotton fibers, therefore during 

washing, the excessive 

portion of chitosan will be easily released and taken AgNPs together with. 

   

Table 3.1. The value of Fb) and εb of cotton and 

cotton/AgNPs fabrics. 
Sample  Fb, N εb, % 

Cotton fabric 299.4 ± 06.5 24.3 ± 1.4 

AgNPs/cotton fabric (CTS 0.5%) 289.1 ± 14.8 21.7 ± 2.9 

AgNPs/ cotton fabric (CTS 1,0%) 289.9 ± 09.7 23.3 ± 1.5 

AgNPs/ cotton fabric (CTS 2,0%) 270.4 ± 07.4 23.3 ± 2.8 
 

Figure 3.26 Silver content of 

AgNPs/cotton fabrics after 

washing. 

Table 3.1 presented the mechanical property particularly tensile strength (Fb) and 

elongation at break (εb) of cotton and AgNPs/cotton fabrics. As a result, Fb and εb of 

AgNPs incorporated cotton fabrics were almost unchanged in comparison with 

untreated cotton fabric. 

3.1.5.2. Antibacterial Efficiency of AgNPs Coated Cotton Fabrics 
The antibacterial efficiency of AgNPs/cotton fabrics with different content of 

AgNPs against S. aureus was presented in Table 3.2 and Figure 3.27. It can be 

observed that all the AgNPs/cotton fabrics with silver content from 124 mg/kg to 

245 mg/kg fabric showed highly antibacterial efficiency (>98% compared with 

untreated cotton fabric). The antibacterial efficiency increased slightly from 98.04% 

to 99.98% with the increase of the silver content of AgNPs/cotton fabric.  

Table 3.2. Silver content and antibacterial efficiency against S. aureus of 

AgNPs/cotton. 

Mẫu cotton 
Mật độ AgNP  

(mg/kg vải cotton) 

Tế bào sống 

(CFU/ml) 
Hiệu suất (η, %) 

Chưa xử lí 0(*) 1,13 × 107 - 

1 245 2,70 × 103 99,98 

2 204 1,25 × 104 99,89 

3 177 1,35 × 105 98,81 

4 124 2,21 × 105 98,04 

    

According to the results reported by 

Zhang et al. , the antimicrobial efficiency of 

AgNPs coated cotton fabric with silver content 

of about more than 158 mg/kg fabric against 

S. aureus was almost to reach to η ≈ 100%. 

The reason of the difference of antibacterial 

efficiency of Zhang et al. and our result in this 

work may be due to the cell concentration of 

S. aureus that they used for antibacterial test 
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was of about 106 CFU/ml which was smaller 

compared with 107 CFU/ml in our 

antibacterial test experiment. The results also 

indicated that after 20 washing cycles, 

AgNPs/cotton fabric still maintained highly 

antibacterial activity. 

Figure 3.27. S. aureus colonies forming 

on agar plates: (a) control (cotton fabric); 

(b), (c), (d) and (e) AgNPs/cotton fabric 

with 245, 204, 177 and 124 mg silver/kg 

fabric, respectively. 

3.2. SYNTHESIS AND CATALYTIC ACTIVITY OF GOLD NANOPARTICLES 

3.2.1.    Synthesis of gold nanoparticles by γ-irradiation method. 
3.2.1.1.   Effect of pH 
          Results of UV-Vis spectra in 

Figure 3.28 indicated that the maximum  

absorption wavelengths (𝜆max) of 

AuNPs/dextran solutions were of 543.5, 

526.0, and 520.5 nm for pH 5.5, 6.5, and 

7.5, respectively.  

 

   Figure 3.28: 

UV-Vis spectra 

of 1 mM AuNPs 

1% dextran 

solutions at 

different pH: 5.5 

(a), 6.5 (b), and 

7.5 (c). 

Results of TEM images and size 

distribution histograms in Figure  

indicated that the size of AuNPs 

decreased with the increase of pH value 

and particularly the particle sizes were 

of 35.5, 24.1, and 6.2 nm for pH 5.5, 

6.5,  and 7.5, respectively.It is clear that 

slightly basic medium (pH 7.5) was a 

suitable condition to synthesize AuNPs 

stabilized by dextran with smaller size 

(6.2 nm) and arrower particles size 

distribution (Figures 3.29 C) and 2(c))  

 

Figure 3.29. TEM images and size 

distribution histograms of AuNPs at 

different pH: 5.5 (A, a), 6.5 (B, b), and 7.5 

(C, c). 

compared to lower pH (6.5) (Figures 3.29 (B) and (b)) or acidic medium pH 5.5 

(Figures 3.29 (A) and (a)) by 𝛾-irradiation method. The obtained results suggested 

that adjustment of pH of Au3+/dextran solution before irradiation significantly 

affected the size of AuNPs. The same results of the pH effect were also reported by 

Phu et al. on radiolytic synthesis of AgNPs stabilized by chitosan. Particularly, the 

sizes of AgNPs were of 15.0 and 7.3 nm for pH 3 and 6, respectively. 

3.2.1.2.  Effect of Au3+ Concentration 

        In this experiment, AuNPs 

were synthesized from 

Au3+/detxran solutions containing 

1% (w/v) dextran with various 

Au3+ concentrations particularly 

0.5, 1.0, and 2.0 mM. The pH of 

Au3+/dextran solutions was 

adjusted to 7.5. The UV-Vis 

 

Figure 3.30. UV-Vis spectra of AuNPs/dextran 
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spectra in Figure 3.30 showed the 

𝜆 max at 519.5, 520.5, and 524.0 

nm for Au3+  

solutions with various Au3+ concentrations: 0.5 

(a), 1.0 (b), and 2.0 mM (c). 

concentration of 0.5, 1.0, and 2.0 

mM, respectively. The TEM 

images and the size distribution 

histograms of the three 

AuNPs/dextran solutions with 

various Au3+ concentrations were 

shown in Figure 3.31. The sizes of 

AuNPs were of 5.8, 6.3, and 11.9 

nm for Au3+ concentrations of 0.5, 

1.0, and 2.0 mM, respectively. 

Thus, as Au3+ concentration 

increased the sizes of the AuNPs 

were bigger and 𝜆  max shifted to  

 

Figure 3.31. TEM images and size distribution 

histograms of AuNPs/dextran at various Au3+ 

concentrations: 0.5 (A, a), 1.0 (B, b), and 2.0 

mM  (C, c) 

longer wavelengths. The increase of AuNPs size with the increasing of Au3+ 

concentration was also reported in previous articles for AuNPs/PVP, 

AuNPs/alginate, and AuNPs/hyaluronan The reason for this phenomenon may be 

due to the development of clus ters and the agglomeration among AuNPs when the 

ratio of stabilizer and Au3+ concentration is not high enough. 

3.2.1.3. Effect of Dextran Concentration 

In this experiment, the Au3+ concentration was fixed at 1 mM while the 

dextran 

concentrations were of 0.5, 1.0, and 2.0% (w/v) and the pH of Au3+/dextran 

solutions was also adjusted to 7.5. Results of UV-Vis spectra in Figure 5 showed 

𝜆max at 522.5, 520.5, and 519.0 nm for the dextran concentrations of 0.5, 

1.0, and 2.0%, respectively. 

The sizes of AuNPs decreased with the increase of dextran 

concentration particularly the sizes of 8.0, 6.2, and 5.2 nm for 

dextran concentrations of 0.5, 1.0, and 2.0%, respectively (Figure 

3.33). Thus, the decrease in the size of AuNPs was not 

much significant as the increase of dextran concentration from 0.5 

to 2.0%. 
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Figure 3.32. UV-Vis spectra 

of AuNPs/dextran solutions 

from different dextran 

concentrations: 0.5 (a), 1.0   

(b), and 2.0% (c). 

Figure 3.33. TEM images and size distribution 

histogram of AuNPs/dextran at different dextran 

concentrations: 0.5  

(A, a), 1.0 (B, b), and 2.0% (C, c). 

 

3.2.1.4. Characteristics of AuNPs Powders 
            Photograph  of AuNPs  

solution and powders was 

presented in Figure 3.34. The 

AuNPs powders are brownish-

pink to darkbrownish in color 

depending on the powdering 

method.  

Figure 3.35 presented the UV-

Vis spectra of original AuNPs 

solution and AuNPs solutions 

from AuNPs powders. The 

values of 𝜆max and the sizes of 

AuNPs were shown in Table 

3.3.  

  

Figure 3.34. 

Photograph of AuNPs 

solution (a), spray 

drying (b), 

coagulation (c), and 

centrifugation (d) 

of AuNPs powders. 

Figure 3.35. UV-Vis 

spectra of original 

AuNPs solution (a), 

and AuNPs solutions 

from AuNPs powders: 

spray drying (b), 

centrifugation (c), 

and coagulation (d) 

It is interesting to note that the value of 𝜆max and the size of 

AuNPs powders made  

from spray drying and coagulation 

were almost not much changed in 

comparison with those of original 

AuNPs/dextran solution, but these 

parameters increased for the 

AuNPs made from centrifugation 

(Table 3.3). The reason may be 

due to aggregation of AuNPs which 

occurred during centrifugation 

 Table 3.3. The values of 𝜆max and the size of 

AuNPs (𝑑) from AuNPs/dextran solution and 

powders prepared by different methods 

AuNPs sample 𝜆max, nm 𝑑, nm 
Solution 520.5 6.2 ± 0.4 

Spray drying 522.0 7.5 ± 0.5 
Coagulation 522.5 8.0 ± 0.3 

Centrifugation 523.5 11.2 ± 0.5 
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with ultrahigh speed (30,000 

rpm). 

           Results of the EDX 

spectra in Figure 3.36 indicated 

that the AuNPs powders prepared 

by coagulation and centrifugation 

did not contain chlorine (Figures 

3.36 (b) and 3.36 (c)); however 

the AuNPs powder prepared by 

spray drying was contaminated by 

5.7% chlorine (Figure 3.36 (a)). 

Thus, it can be deduced that 

AuNPs powders prepared by 

coagulation and centrifugation 

were of high purity. 

 

Figure 3.36. EDX spectra of AuNPs 

powders: spray drying (a), coagulation (b), 

and centrifugation (c). 

In other words, the AuNPs/dextran powders obtained by 

coagulation and centrifugation methods were effectively purified. 

However, chlorine content in AuNPs powder should be analyzed with 

more precise methods. 

3.2.2.     Synthesis of AuNPs using dextran as reducing and stabilizer agent 

3.2.2.1.        Effect of reduction temperature 

The process of monitoring the stability of the AuNP solution after 4 months 

(Table 3.4). When AuNPs were synthesized at 70 C and 80 C, the absorption peak 

increased during storage but the absorption intensity was not as high as that of the 

sample synthesized at 90 and 100 oC. Meanwhile, after 4 months of storage, the 

sample at 90 oC had an absorption peak Amax = 0.867. 

 

 

 

 Table 3.4. Maximum absorbance (A max ) of samples in storage 

Sample t (oC) 
Maximum absorbance (Amax) 

Initially 1 month 2 months 4 months 

AuNP-70 70 0.566 0.581  0.603  0.641 

AuNP-80 80 0.663  0.690  0.712  0.733 

AuNP-90 90 0.883  0.881  0.878  0.867 

AuNP-100 100 0.890  0.850  0.811  Aggregation 
 

Figure 3.37. UV-Vis 

spectra of AuNP 

different [dextran] 

3.2.2.2.        Effect of Au3+ ion concentration 
AuNPs were synthesized from dextran solution with fixed concentration of 

0.5%, pH 11, temperature at 90 oC for 30 minutes. UV-Vis spectra of AuNPs were 
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synthesized from increasing Au3+ concentrations of 0.1; 0.2; 0.3 and 0.4 mM are 

shown in Figure 3.38. When increasing the concentration of Au3+, the absorption 

intensity of AuNP increases and the absorption peak gradually shifts towards longer 

wavelength, the maximum absorption peak is more obtuse, especially 

Au3+ concentration of 0.4 mM. The density of AuNPs in solution increased as the 

concentration of Au3+ increased correspondingly with the increase in absorption 

strength. The longer the wavelength of the absorption peak, the larger the average 

particle size. The TEM image results (Figure 3.39) are consistent with the report of 

Huang et al. When the author synthesized gold nano by irradiation using poly(N-

vinyl pyrrolidone) as a stabilizer. 
 

       

 

 

 

 

 

Figure 3.38. UV-Vis 

spectrum of AuNPs 

Figure 3.39. TEM image and particle size distribution 

histograms of AuNPs with changing Au3+ 

concentration. 

3.2.2.3. Effect of dextran concentration 
AuNPs were synthesized according to the procedure described in section 

2.4.3.2. In this section, we fixed the Au3+  concentration to 0.2 mM and changed the 

dextran concentration to 0.25; 0.50 and 1.00%, the temperature was fixed at 90 oC 

for 30 min. UV-Vis spectra of gold nanoparticle solutions corresponding to different 

concentrations of dextran are presented in Figure 3.40. 
  

  

  

Figure 3.40. UV-Vis spectra of 

AuNPs with different [dextran] 

Figure 3.41. TEM images and AuNPs size 

distribution histograms different dextran 

concentrations (%). 

UV-Vis spectrum shows that, when the concentration of dextran increases 

from 0.25 to 0.50%, the absorption intensity of AuNP solution increases, but if the 
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concentration of dextran increases to 1.00%, the absorption intensity of AuNP 

solution increases. reduced AuNP translation. The maximum absorption wavelength 

(max) of the AuNP solution is 522.8, respectively; 521.2 and 520.0 nm. As the 

concentration of dextran increases, the maximum absorption wavelength shifts to 

shorter wavelengths. 
TEM results and particle size distribution histograms (Figure 3.41) showed 

that, when increasing the concentration of dextran, the average size of AuNPs 

decreased, corresponding to the gradual decrease of the maximum absorption 

wavelength. This can be explained, because the reducing agent (also the stabilizer) 

increases, the rate of nanonucleation increases, and the AuNPs are better protected. 
3.2.2.4.        Effect of reaction time 

UV-Vis spectra of gold nanoparticle solutions synthesized at different 

reaction times are presented in Figure 3.42. We see, in the first 30 minutes, the 

absorption intensity increased rapidly with the reaction time. After 30 min, the 

absorption peak increased but not significantly. Because when the content of 

reactants is high, the reaction rate is fast. When the amount of reactant is 

insignificant, the reaction proceeds very slowly until the reaction reaches 

equilibrium.   

  The UV-Vis 

spectrum in Figure 

3.43 shows the max 

absorption wavelength 

of Au3+   and AuNP in 

the reaction solutions 

when the reaction took 

place 10 min and 30 

min. The Au3+ ion has 

an max absorption in 

the wavelength range 

280 - 290 nm. 

    

Figure 3.42. UV-Vis 

spectrum of AuNPs 

when changing time 

Figure 3.43. UV-Vis spectrum 

shows that λmax of Au3+ and 

AuNP at different times. 

         For a solution where the reaction has taken place for 10 min, there is an 

absorption maximum at 285 nm with a strong intensity indicating that the reaction is 

taking place. But this maximum decreases as the reaction time increases. At the 

same time, the absorption peak at 520 nm is typical for increased AuNPs (Figure 

3.43). 

 

3.2.2.5.        Analysis of X-ray diffraction patterns of AuNP/dextran 
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Standard crystal diffraction spectrum according to JCPDS, Au document 

number: 04 - 0784. Angle of 2θ o has 4 characteristic diffraction points of Au which 

is 38.2o ; 44.2o ; 64.4o and 77.54o for faces (111); (200); (220) and (311) in the face-

centered cubic structure. The reflected intensity is weak because of the small size of 

AuNPs. The spectrum has no noise peak, that is, the obtained AuNP has high 

purity.  
 

3.2.2.6.        X-ray energy dispersive spectroscopy of AuNP/dextran 
       To check the elemental composition of the 

product, we perform EDX spectroscopy. EDX 

results show that the product contains only Au, 

C and O elements. In which, element C 

accounts for 85.22 % and O accounts for 

12.39% because C and O are present in 

dextran, which is a stabilizer. determination of 

AuNP solution. 

  

3.2.2.7.        Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IR spectroscopy was used to characterize the functional groups in 

AuNP/dextran. Figure 3.47 shows the FT-IR spectra of dextran (a) and 

AuNP/dextran (b).  On the diagram there are characteristic peaks of dextran, at 

wave number 3434  cm-1 is the valence oscillation of the hydroxyl group (
HO− ). 

The two absorption bands at wave numbers 2923 cm-1 and 1431cm-1 characterize the 

strain ( HC− ) and valence ( HC− ) vibrations of the C–H bond. The absorption 

peak at wave number 1160 cm-1 is the valence oscillation of the bond C–O–H (

HOC −− ). At wave number 1071 cm-1 is the valence oscillation of the C–O–C 

bond ( COC −− ) at position C4 of glucose. The absorption band at 1647 cm-1 is said 

to be the valence oscillation of C=O ( OC=  ). Another difference between dextran and 

AuNP/dextran spectra is that the absorption band originating from , from wave 

number 1647 cm-1 in the dextran spectrum shifts to 1639 cm-1 . It shows that the 

C=O group can participate in the binding between AuNPs and dextran.          

 
3.2.4. Catalytic activity of AuNPs in the reduction of 4-nitrophenol (4 - NP) to  

Fig. 3.46. EDX spectra of AuNPs  
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Figure 3.47. FTIR spectra of dextran and AuNPs/dextran 
Wave umber, cm

-1
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4-aminophenol (4 - AP) 
3.2.4.1. 4-nitrophenol (4 - NP) and 4-aminophenol (4 - AP) 

4-N P in wastewater is of great concern to the Environmental Protection 

Agency because 4–NP is highly toxic. The oxidation of 4 NPs has produced many 

toxic products. However, the reduction of 4- NP with NaBH4  using AuNP as a 

catalyst resulted in a single product 4 - AP. 4 - AP exhibits low toxicity and high 

biodegradability.   
3.2.4.2. Reaction reduction of 4-nitrophenol (4-NP) to 4-aminophenol (4-AP) with 

NaBH4 , using AuNP as the catalyst. 
Although the reaction is a thermodynamically feasible process involving 

(𝐸4−𝑁𝑃/4−𝐴𝑃
0 = −0,76𝑉) (𝐸𝐻3𝐵𝑂3/𝐵𝐻4

−
0 = −1,33𝑉), it is kinetically restricted in the  

   

Figure 3.52. UV-Vis spectrum 

of 4-NP solution before and after 

mixing NaBH4. [4-NP] = 5.10-5 

M, [NaBH4] = 5.10-2 M. 

Figure 3.53. UV-Vis spectra show time-dependent 

absorption intensity at 250C and 350C 

absence of a catalyst. The advantage of thecatalytic reduction of 4-NP is the easy 

monitoring of the reactant 4-nitrophenolate anion (λmax = 400 nm) through 

spectrophotometry. The 4-nitrophenolate anion formation from 4-NP (pKa = 7.15) 

in the initial step upon addition of borohydride is indicated when the peak at 317 nm 

(due to 4-NP) is shifted to 400 nm  (Figure 3.52). The 4-nitrophenolate anion 

formation from 4-NP (pKa = 7.15) in the initial step upon addition of borohydride is 

indicated when the peak at 317 nm (due to 4-NP) is shifted to 400 nm. The sole 

product 4-AP (λmax = 293 nm) can also be monitored easily, and when required to 

know whether the reduction is actually taking place. Under certain situations, a 

significant decrease in absorbance at 400 nm may not be associated with the 

concomitant evolution of a peak at 293 nm indicating that the process does not 

involve any reduction, rather it is a mere adsorption of the nitrophenolate ion 

(Figure 3.53). 

* Mechanism of the reaction 
The mechanism of the reduction reaction of 4-NP to 4-AP by 

NaBH 4 catalyzed by AgNP shown by Langmuir-Hinshelwood model (Figure 3.54) 

is explained as follows: ions adsorb on the surface of the nanoparticles. and transfer 

the hydrogen from the surface of the ion to the surface of the AuNP, and the 4-NP 

molecule is adsorbed on the nano surface.   
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4-NP accepts electrons 

from the ion, and the 

catalytic reduction of 4-

NP to 4-AP takes place 

rapidly on the surface of 

AuNP particles. The 

equilibria of adsorption as 

well as desorption and 

diffusion of 

  

Figure 3.54. Langmuir-Hinshelwood model of the 

mechanism of 4-NP to 4-AP . reduction reaction  

The reactant to the nanoparticles is the fast step, so it is considered as the rate-

determining step of 4-NP reduction that occurs due to the 4-NP adsorption reaction 

by the nanoparticles with the surface bound to the atoms. hydrogen. When the 

desorbed 4-AP product leaves the AuNP surface, the catalytic cycle can begin again. 
*Activation energy of the reaction 

When the concentration of NaBH4  is much greater than the concentration of   

4-NP, the reduction of 4-NP by NaBH4  follows an apparent first- order kinetics that 

is, according to the kinetic equation: 

           𝑙𝑛
𝐶0

𝐶𝑡
= 𝑘𝑡  

or  𝑙𝑛
𝐴0

𝐴𝑡
= 𝑘𝑡 with:  

𝐶0

𝐶𝑡
≈

𝐴0

𝐴𝑡
 

In where, C0 and Ct is the concentration of 4-NP solution at baseline and at time t, and is 

the  absorbance of 4-NP solution at initial and at time t.  

The linear relationship 𝑙𝑛
𝐴0

𝐴𝑡
 

and t (min) at 298 K and 308 K is 

shown in Figure 3.55. The case of 

25 oC, the initial rate constant at 298 

K, 𝑘298 = 0.141 min–1  and the case 

of 35 o C, the initial rate constant at 

308 K, 𝑘308  = 0.2155 min-1  (Figure 

3.55).  
 

 

Figure 3.55. Linear relationship between ln 

A0/At and t (min) at 25 oC and 35 oC 

The activation energy of the reaction is calculated using the Arrhenius expression: 

                               𝑙𝑛
𝑘𝑇2

𝑘𝑇1

=
𝐸(𝑇2−𝑇1)

𝑅𝑇1𝑇2
  (*) 

In which, E is the activation energy (kJ/mol), R = 8.314 (J.mol-1 .K-1) and T (K) is the 

temperature, specifically T1   and T2   are respectively 298 and 308 K or 25 and 35 0 C. 

Substituting the parameters into (*), the activation energy E = 32.37 kJ.mol-1 . This 

result is not much different from previous publications, Kuroda is 31 kJ.mol–1 and 

Panigrahi is 38 kJ.mol–1 . 

3.3. SYNTHESIS OF Ag-Au BIMETALLIC NANOPARTICLES 
3.3.1.  Synthesis of Ag, Au, and Ag-Au Bimetallic NP-dextran suspension  
3.3.1.1.           UV-Vis Spectrum 
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The Ag, Au, and Ag-Au bimetallic NPs were synthesized by a fast 

and facile route in an aqueous phase with assistance of dextran. 

The dextran could act as a both reducing and stabilizing agent. The 

UV-visible absorptions of obtained silver, gold, and silver-gold 

bimetallic NPs in dextran were shown in Figure 3.56. The UV-Vis 

spectra of the silver/dextran and gold/dextran exhibited bands at 

424 nm and 557 nm, respectively, which could be indexed to the 

visible surface plasmon resonance band of respective Ag and Au NPs. 

Compared with the spectroscopic profile of Ag/dextran and Au/dextran 

colloid suspensions, the UV-visible absorption bands of Ag-Au 

bimetallic NPs in dextran were 518, 530, and 542 nm for samples S7, 

S5, and S3, respectively, suggesting that a longer surface plasmon 

resonance wavelength could be tuned through decreasing the raw 

ratio of Ag/Au. The presence of only a single surface plasmon 

resonance band in these samples could originate to the formation of 

bimetallic Au-Ag NPs instead of a mixture of monometallic NPs. The 

respective 

solutions of Ag, Ag-Au 

bimetallic and AuNP 

colloidal suspension 

were shown inset in 

Figures 3.56 

respectively, as can be 

observed that their 

colors ranged from pale 

yellow (Ag) to dark red 

(Au) with intermediate 

hues for bimetallic 

samples.  

  

Figure 3.56. UV-Vis spectra of AgNP, AuNP and Ag-

AuNP bimetallic samples 

Meanwhile, each sample of the bimetallic Ag-Au nanosolution is designated S3, 

S5 and S7 (corresponding to the volume ratio between the two ions in the reaction 

solution, Ag + /Au 3+ = 3/7, 5/5 and 7/3) gives only a single peak, at wavelengths 518, 530 

and 542 nm, respectively. This indicates that the resulting material is bimetallic, spherical 

nanoparticles. The maximum wavelength of Ag-AuNP solution (λ max (Ag-Au) ) can be 

adjusted through the ratio of Ag+ /Au3+ in the reaction solution and is always  

λ max(Ag) < λ max(Ag) -Au) < λ max(Au) .   

 

3.3.1.2.           SEM and TEM images 
The morphology and particle size of silver, gold, and silver-

gold bimetallic NP-decorated dextran were analyzed by SEM and TEM 

techniques. The SEM images 
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(Figures 3.57 and low magnification of TEM images (Figure 3.58) 

indicated that the obtained silver, gold, and silver-gold 

bimetallic NPs in dextran are high dispersity. 

The higher magnification of TEM images (Figures 3.57 of samples 

showed that most of NPs were spherical geometry. The particle size 

of silver NPs in dextran ranges 

from 5 to 55 nm with the average particle size of ~17.5 nm. In 

contrast to the result of Ag/dextran, the particle size of Ag-Au 

bimetallic NPs in dextran decreases 

  

Figure 3.57. SEM images of single and 

bimetallic materials Ag – Au 
Figure 3.58. TEM images of single and 

bimetallic materials Ag – Au 

significantly (Figures 3.58. The average diameter of Ag-Au 

bimetallic NPs is ~5 nm, which is similar to that of Au NPs in 

dextran. As can be seen in TEM image in Figure 3.58, the sample 

with the highest atomic percentages of Ag in the bimetallic NPs 

(S7), many NPs with a diameter range of 20 to 40 nm, was observed 

clearly. These particles were also observed in sample S5; however, 

they decreased in comparison with that of sample S7 (Figure 3.57 

and Figure 3.58). The particle size of bimetallic NPs fabricated 

with the highest atomic percentages of gold (S3) range from 3 to 25 

nm that have better narrow particle size distribution than that of 

samples S7 and S5.  

3.3.1.3.           X-ray diffraction (XRD) 
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The XRD patterns of the of silver 

and gold NPs in dextran in Figure 

3.59 presented the typical 

diffraction peaks at 38.2°, 44.4°, 

64.7°, 77.7°, and 81.8° 

corresponded to (111), (200), 

(220), (311), and (222) planes of 

face-centered cubic silver (JCPDS 

card no. 89-3722) and gold (JCPDS 

card no. 04-0784). Because the 

silver (0.409 nm) and gold 

(0.408nm) are very similar lattice 

parameters, their XRD patterns 

almost overlap. Several peaks 

related to crystal planes of AgCl 

were observed at 32.4°,  

 

Figure 3.59. XRD patterns of AgNP, AuNP 

and Ag-AuNP (S3-S7) 

46.4°, 54.6°, and 57.7° (JCPDS card No. 031-1238) in XRD patterns of 

Ag and Ag-Au bimetallic samples. The coexistence of AgCl in the 

synthetic process of Ag NPs is a common observance reported in 

literature. The XRD patterns of silver-gold bimetallic NPs in 

dextran are very similar to those of the silver and gold NPs 

samples, which can be explained that the bimetallic samples have a 

similar crystal lattice structure with pristine silver and gold. 
 

3.3.1.4.           EDX diagram and HR TEM images of alloy samples S3, S5 and S7 
Sample S3, spherical Ag:Au bimetallic nanoparticle = 3:7. The inner part shows 

the electron diffraction pattern of the bimetal, gold coating the surface and forming a 

uniform shell. This is in agreement with the observed absorption spectrum. The elemental 

ratio of the Ag-Au bimetallic particles was measured by HRTEM with EDX, Au (87%) 

and Ag (13%), a certain amount of silver giving the surface layer.  
In addition, S7 has Au (37%) and 

Ag (63%) components at the 

surface of this nanoparticle, the 

main component being Ag. The 

reason for the appearance of Ag 

in the shell is due to the diffusion 

of the incident electron, the 

incident electron diffuses into the 

interior of the nanoparticle and 

the characteristic X-ray 

excitation, the detector will 
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receive the signal of silver. EDX, 

HRTEM analysis determined the 

formation of Ag-Au bimetallic 

nanoparticles. 

Figure 3.60. EDX spectrogram and HR TEM images of 

samples S3, S5 and S7. 

3.3.1.5.  FTIR  spectrum  

FTIR spectrum of pure dextran and 

NP-decorated dextran samples was 

resented in  Figure 5. From the 

FTIR spectrum of dextran, the major 

peaks of dextran were observed 

clearly at 3471 cm-1, 2927 cm-1, 1658 

cm-1, 1159 cm-1, 1112 cm-1, 1008 cm-1, 

and 909 cm-1. Therein, the region of 

3471 cm-1 was assigned to the 

stretching vibration of hydroxyl 

groups. The peaks at 2927 cm-1 and 

1658 cm-1 were attributed to the C-H 

bond and carboxyl groups, 

respectively. The bands at 1159 cm-1 

and 1112 cm-1 were due to stretching 

vibrations of the C-O-C bond and C-

O bond at the C-4 position of 

glucose, respectively. 

 

Figure 3.62. FTIR spectra of Ag, Au, 

and Ag-Au bimetallic NPs in dextran. 

The presence of peak at 909 cm-1 related to the existence of α-

glycosidic bond, and the absorption peak at 1008 cm-1 was due to the 

great chain flexibility around the α(1→6) glycosidic bonds.  

 
3.3.2.  Antibacterial and antifungal activities of AgNP, AuNP and Ag-AuNP/dextran 

Here, we select two types of microorganisms, namely Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae (Xoo) is the causative agent of rice blight and Magnaporthe grisea (M. 

grisea, also known as Magnaporthe orylzae) is the cause of rice blast. 

3.3.2.1. Antibacterial activity 

The antibacterial property of the as-prepared silver, gold, 

and silver-gold bimetallic NP-decorated dextran was tested against 

bacterial Xoo strains. The optical images of Xoo colonies incubated 

on the blank control sample and NP/dextran samples for 72 h were 

shown in Figure 3.63. It is clearly observed that there are almost 

no colonies in Figures 3.63, revealing that the silver NPs/dextran 

and samples S7 and S5 are effective inhibition the growth of Xoo. 

The colonies appeared clearly in the  
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 petri dish containing sample S3 

(the bimetallic NPs with the lowest 

content of silver), whereas the 

gold NP-decorated dextran exhibited 

a weakly inhibited growth of Xoo. 

These results indicated that the 

antibacterial activity of 

bimetallic samples could relate to 

the silver content in the NPs, 

which could originate the excellent 

and broad-spectrum antimicrobial 

activity of silver. The decrease of 

the silver content in the 

bimetallic NPs is without 

significantly reducing their 

antibacterial properties, which 

could be useful for biomedical 

applications. 

   

Figure 3.63. The optical images of Xoo 

colonies incubated on the blank control 

sample, silver NPs/dextran, sample S7, 

sample S5, sample S3 and gold 

NPs/dextran 

3.3.2.2.           Anti-fungal ability 

The antifungal properties of Ag, Au, and Ag-Au bimetallic NPs in 

dextran were tested with M. grisea by determining the size of the 

fungal colonies that was measured after 5 days. The optical images 

of colonies of the fungal growth in media with and without 

nanocomposite sample are shown in Figure 3.64. The results 

indicated that the silver NP-decorated dextran inhibited 

significantly the development of M. grisea (its inhibition efficiency 

of 69.72%). Similar to the antibacterial properties, the M. grisea 

antifungal characteristic of silver-gold bimetallic NPs/dextran 

decreased with the decrease of the silver content in the bimetallic 

NPs. The inhibition efficiencies of bimetallic NPs were 38.6%, 31.1%, 

18.6% for samples S7, S5, and S3, espectively (Table 3.5), whereas 

the inhibition efficiency of gold/dextran was only 

4.72% that indicated that the gold/dextran has a weak effect against 

M. grisea (Table 3.5). The results suggest that the Ag/dextran and 

bimetallic samples with high silver content (S7, S5) showed good 

antimicrobial activity against Xoo bacteria and M. grisea fungi, 

whereas the gold/dextran showed a weak effect to inhibit the growth 

of Xoo bacteria and M. grisea fungi. The formation of silver-gold 

bimetallic NPs in dextran may reduce significantly the concentration 

of silver. The concentration of silver of samples S7 and S5 were 

Reference sample
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used in each microbial test that was estimated 

about 4.4 and 3.1 μg/mL, respectively.  

 

 Table 3.5. The diameter of fungal 

colonies and respective fungal inhibition 

efficiency of nanocomposites. 

Sample 
Diameter of 

colony (cm) 

Efficiency 

(%) 

Reference 3.60 ± 0.08 0 

Au/dextran 3.43 ± 0.10 4.72 

S3 2.93 ± 0.11 18.61 

S5 2.48 ± 0.09 31.11 

S7 2.21 ± 0.08 38.61 

Ag/dextran 1.09 ± 0.12 69.72 
 

Figure 3.64. The optical images of M. 

grisea colonies incubated on AgNPs, sample 

S7, sample S5, sample S3, AuNPs/dextran, 

and the blank control sample. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

- AgNPs with size smaller than 10 nm and concentration 2 mM, were 

synthesized by irradiating Co-60 gamma rays into Ag + /CTS solution with CTS 

having different concentrations of 0.5%, 1.0%. and 2.0%. Meanwhile, using CTS as 

both reducing agent and stabilizer. The AgNPs/CTS are about 4 nm in size, the 

solution is colorless. With [CTS] = 0.003%, [Ag + ] = 0.1%, the reaction temperature 

is 105 o C and the reaction time is 12 hours. The process of attaching AgNP to cotton 

fabric is done by soaking the fabric in AgNP/CTS solution. The results show that 

CTS 0.5% - 1.0% has the best ability to adhere to AgNPs on cotton fabrics. The 

results of antibacterial activity against S. aureus showed that cotton/AgNP fabrics 

with AgNP content > 100 mg/kg (100 ppm) exhibited high antibacterial activity (η 

> 98%). 
- AuNPs with a diameter of 6-9 nm were stabilized by dextran synthesized by 

irradiation under the conditions of [Au 3+ ] = 1 mM, [dextran] = 1% and pH = 

7.5. AuNP powder was prepared by three different methods: spray drying, 

Reference sample
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coagulation and centrifugation to facilitate storage and transportation. In particular, 

the powdering process of AuNP/dextran by coagulation method showed that the size 

of the particles in the powder form remained unchanged compared to the original 

solution. AuNP/dextran was synthesized by hydrothermal method, using dextran as 

both reducing agent and stabilizer with reaction time of 30 minutes, reaction 

temperature of 90 0 C, pH = 11, [Au 3+ ] = 0.2 mM, [dextran] = 0.5 % is about 5.5 - 

8.0 nm in size. The catalytic activity of AuNP/dextran through the reaction, 

reduction of 4-NP to 4-AP by NaBH 4 has an activation energy of 30.9 KJ/mol.    
- AgNP, AuNP and bimetal Ag-AuNP/dextran (S3, S5 and S7) with the ratio 

Ag + /Au 3+ respectively 3:7; 5:5, and 7:3 were synthesized by hydrothermal method 

with dextran as both reducing agent and stabilizer at 90 0 C for 30 minutes. The 

average size of AgNPs is about 5-55 nm, and the average diameter of bimetallic 

samples S3, S5 and S7 increases as the Ag content in the material increases. The 

average diameter of the AuNPs is about 5 nm. The antibacterial and antifungal 

properties of the obtained nanomaterials were tested with Xanthomonas oryzae 

pv. bacteria oryzae (Xoo) and fungus Magnaporthe grisea (M. grisea) . AgNPs and 

bimetals with high silver content in dextran exhibited the best activity against 

bacterial and fungal growth while AuNPs showed weak antibacterial activity. The 

antibacterial and antifungal properties of the bimetallic Ag-AuNP can be tuned 

according to the silver content.  
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