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 چکیده:

شود. اندازه بزرگ نانوذرات توسط یها هستند، انجام ممیها و آنزنیکه شامل پروتئ یستیز یهانانوذرات توسط مولکول یستیسنتز ز

 ،زیسا شیافزا گرید. علت دنشویم هاآن زیسا شیو باعث افزا دهیها به نانوذرات چسبنیپروتئ رایباشد زیاز مشکالت م یکیروش  نیا

مطالعه  نی. در ادارد نانو ذرات ییایمیو ش کیزیف یهایژگیو یرو یادیز ریکلوخه شدن است. اندازه نانو ذرات تاث ایذرات  یاشتگانب

 یسلول زیتوسط روشناور ل نیشده است. نانو ذرات پالت یبررس ستینومیکتا یسنتز شده توسط باکتر نینانو ذرات پالت یاثر کوره رو

سه  TGA آزمونشد.  یریاندازه گ TGAپودر نانو ذرات توسط آزمون  ییمقاومت دما ،شدند و پس از خشک شدن در آون دیتول

نانو ذرات  زیشدند. سا یسه دما نانوذرات خالص ساز نیگراد را نشان داد و توسط ا یدرجه سانت 650و  520 ،420 یقله در دماها

 نییساعت تع 1گراد و ی درجه سانت 650 بینانو ذرات به ترت ندازهدما و مدت زمان، با توجه به ا نیشد. بهتر نییتع DSLتوسط  زین

 .افتینانومتر کاهش  36.75نانومتر به  600ذرات از عمل اندازه نانو نیبا انجام ا تیشد. در نها
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Abstract 

 

Biological synthesis of nanoparticles is figured out by biological molecules which include proteins 

and enzymes. Large size of nanoparticle is one of the problems in the methods since the proteins 

adhere to the nanoparticles and increase the size of them and another reason is agglomeration of 

nanoparticles. Size of the nanoparticles has vital effect on chemical and physical characteristics of 

them. In this study, furnace effect on size of Pt nanoparticles synthesized by Actinomycete bacteria 

has been examined. We produced Pt nanoparticles using the cell lysis supernatant and after drying 

by oven, applying TGA test, we measured temperature resistance of the nanoparticles powder. The 

TGA test illustrated three peaks at temperatures 420, 520, and 650 C and we purified nanoparticles 

using the temperatures. The size of nanoparticles were also characterized by DSL. The best 

temperature and time length, according to size of the nanoparticles, determined 650 nm and 1 hour, 

respectively. Finally, by doing this action, the size of nanoparticles decreased from 600 nm to 36.75 

nm.     
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