
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANOPARTÍCULES 
DE PLATA I EL SEU 

ÚS COM A        
BACTERICIDES 

      

NANDO ENRÍQUEZ 

Tutor: Joan Perdigués 

2n Batxillerat A 

Col·legi Claret Barcelona 

2019 

 



-Nanopartícules de plata i el seu ús com a bactericides- 
 
 

2 

 

Agraïments 

Vull agrair a totes les persones que m’han guiat durant aquest treball i que sense l’ajuda de les 

quals no hagués sigut possible realitzar-lo: 

 

A l’Albert Martínez Segura, tutor de pràctiques de química del col·legi Claret de Barcelona, que 

es va oferir voluntàriament per ajudar-me a aconseguir la primera part del treball de camp, i em 

va aconsellar i resoldre dubtes sobre l’enfocament del treball. 

 

Al doctor Carles Ciudad, que em va posar en contacte amb diferents persones fins trobar algú 

que em pogués ajudar a realitzar la segona part del treball de camp. 

 

A la doctora Ana Marqués, que em va facilitar un espai i material per a que pogués fer la segona 

part del treball de camp, i que em va dedicar el seu temps guiant-me durant tot l’experiment. 

 

Per últim, agrair al meu tutor de recerca, el Joan Perdigués, el seu seguiment, les correccions 

que ha anat fent i els consells que m’ha anat donant durant tot el treball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Nanopartícules de plata i el seu ús com a bactericides- 
 
 

3 

 

Abstract 

La nanotecnologia és un camp de la ciència que encara està en desenvolupament i que es pot 

aplicar a molts àmbits diferents. En l’àmbit de la medicina, ha aparegut recentment un problema, 

la resistència de microorganismes a antibiòtics. A causa d’això ja s’han produït morts de persones 

que no van poder rebre un tractament efectiu. Degut a això, des del camp de la nanotecnologia, 

s’ha proposat diferents mecanismes per al tractament de microorganismes. Les nanopartícules 

metàl·liques semblen ser les més efectives en aquests tractaments.  

En aquest treball s’ha volgut comprovar l’eficàcia de nanopartícules metàl·liques, concretament 

de plata, contra bacteris Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Des de fa temps, ja es coneix 

l’efecte bactericida dels ions Ag+, però el de les nanopartícules encara està en investigació.  

Per sintetitzar les nanopartícules es van seguir dos mètodes diferents de reducció química, i un 

cop obtingudes es van comprovar els seus efectes bactericides fent una determinació de la 

concentració mínima inhibitòria, comparant-les entre elles i amb ions Ag+. Amb les 

concentracions emprades en els agents, les nanopartícules de plata sintetitzades no van tenir 

efectes bactericides. D’altra banda, els ions Ag+ sí que van tenir. 

 

Nanotechnology is a science field which is still in development and which can be applied in a lot 

of different scopes. In the medicine field, a problem which is the resistance of microorganisms to 

antibiotics has recently appeared. Several people have died due to this problem as they couldn’t 

be given an effective treatment. So, from the nanotechnology area, different mechanisms have 

been proposed for the treatment of microorganisms. Metallic nanoparticles seem to be the most 

efficient for these treatments. 

In this project, the effectiveness of metallic nanoparticles, specifically silver, against Escherichia 

coli and Staphylococcus aureus bacteria has been wanted to be proven. Although the bactericidal 

effects of Ag+ ions have been known since long time ago, the ones that silver nanoparticles seem 

to have are still under investigation. 

Two different chemical reduction methods were followed to synthesise the silver nanoparticles, 

and once they were obtained, their bactericidal effects were proven by determining their minimum 

inhibitory concentration. The effects of the two types of nanoparticles were compared between 

them, and with the Ag+ ions too. With the concentrations used in the agents, synthesized silver 

nanoparticles had no bactericidal effects. However, Ag+ ions did have. 
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1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

La motivació per realitzar aquest treball parteix de l’interès en la nanociència i la nanotecnologia, 

ja que és un camp de la ciència que encara està en desenvolupament i investigació. Per mi és 

un tema molt interessant perquè la nanotecnologia es pot aplicar a molts àmbits diferents. 

Actualment ja té moltes aplicacions, però segur que en un futur en tindrà moltes més degut a la 

gran quantitat de grups d’investigació que treballen en aquest camp. A 4t d’ESO vaig fer un treball 

sobre nanotecnologia que estava enfocat en les nanopartícules d’or i el seu ús contra el càncer. 

Vaig aprendre moltes coses noves i molt interessants i com volia ampliar els meus coneixements 

en aquest àmbit de la ciència he fet un treball de recerca enfocat a les nanopartícules de plata i 

el seu ús com a bactericides. Aquest treball de recerca s’enfoca en una altra part de la medicina 

que és la dels bacteris. És un tema cada cop més present degut a la resistència de bacteris a 

antibiòtics. La nanotecnologia en aquest aspecte pot ajudar a crear nous antibiòtics per aquests 

microorganismes resistents. I aquí és on entren en joc les nanopartícules de plata, ja que se sap 

que l’ió plata té propietats antimicrobianes, per tant la utilització d’aquestes nanopartícules podria 

ser clau per acabar amb aquest problema. 

 

Els objectius d’aquest treball de recerca són: 

1. Sintetitzar nanopartícules de plata per reducció química amb mètodes diferents i observar 

les seves diferències. 

2. Comprovar els efectes antibacterians de les nanopartícules sintetitzades. 

 

2. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

2.1 Nanotecnologia 

La nanotecnologia és un camp de les ciències aplicades que es dedica al control i a la 

manipulació de la matèria a nivell d’àtoms i molècules. Normalment, la mida que tenen els 

materials que es manipulen acostuma a ser d’entre un i cent nanòmetres. Un nanòmetre 

correspon a la mil milionèsima part d’un metre, és a dir 10-9 metres. 

 

A mesura que es vagin fent estudis i descobriments relacionats amb la nanotecnologia, aquesta 

s’anirà aplicant a més sectors de la nostra societat. La nanotecnologia es pot aplicar en molts 

camps diferents, com per exemple: medi ambient, sector energètic, medicina, electrònica, 

exploració espacial, construcció , agricultura i cosmètica. Per aquesta raó, el seu impacte en 

molts aspectes de la nostra societat és molt gran. Per saber més detalls sobre quin paper juga 

la nanotecnologia a cada àmbit, visiteu l’annex I. 
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2.2 Nanopartícules 

Una nanopartícula és un tipus de nanoestructura la qual les seves 3 dimensions mesuren entre 

1 i 100 nanòmetres. Hi ha altres materials nanoestructurats que no reben el nom de 

nanopartícules, ja que aquests no tenen les 3 dimensions dins de l’escala nanomètrica. La 

classificació dels nanomaterials en funció de les dimensions que tenen en l’escala nanomètrica 

és la següent: 

 

• 0D: són els materials en què cap de les seves dimensions es troba fora de l’escala 

nanomètrica, per exemple els ful·lerens, dels quals es parla més endavant. 

  

• 1D: són els que tenen dues dimensions en la nanoescala i una que està fora, que és el 

cas dels nanotubs. 

 

• 2D: són aquells que només tenen una dimensió en la nanoescala, per tant es tracta d’un 

material amb forma de pel·lícula prima, com per exemple una làmina de grafè. 

  Figura 1: representació de diferents tipus de nanomaterials. 
 

Aquest tipus de materials es troben en una escala diferent de la microscòpica o la macroscòpica, 

es diu mesoscòpica. L’escala mesoscòpica es correspon pràcticament a l’escala nanoscòpica. 

 

Actualment les nanopartícules són una alta àrea d’investigació científica degut a la gran varietat 

d’aplicacions que tenen i la varietat de camps on es poden utilitzar, els quals ja s’han mencionat 

prèviament. 

 

Les partícules es poden classificar en tres grups diferents segons la seva mida: 

• Ultrafines: són les que tenen una mida d’entre 1 i 100 nanòmetres, és a dir, les 

nanopartícules pertanyen a aquest grup. 

 

• Fines: són les que tenen una mida d’entre 100 i 2.500 nanòmetres. 

 

• Gruixudes: són les que tenen una mida d’entre 2.500 i 10.000 nanòmetres. 
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La raó per la qual les nanopartícules són una tema que actualment s’està investigant tant és que 

les seves propietats canvien, és a dir, un material a escala nanomètrica té propietats diferents 

que el mateix material a escala macroscòpica. El que fa que les nanopartícules siguin tant 

especials i que es canviïn les propietats respecte al mateix material a escala macroscòpica és la 

seva gran àrea de superfície relativa. L’àrea de superfície relativa és una relació entre l’àrea de 

superfície d’un material i el volum d’aquest material. Com les nanopartícules tenen un volum tant 

petit, això vol dir que la relació entre la seva àrea de superfície i el seu volum és molt gran. 

 

Que la seva àrea de superfície relativa sigui tant gran significa que la majoria dels àtoms que 

constitueixen la nanopartícula estan a la superfície, cosa que no passa en els materials a escala 

macroscòpica. Els àtoms que reaccionen són els que estan en la superfície d’un material, i en 

les nanopartícules, com ja s’ha mencionat anteriorment, la majoria dels àtoms estan a la 

superfície, i en alguns casos tots. Per aquesta raó les propietats canvien. 

 

2.2.1 Propietats de les nanopartícules 

Les propietats dels materials a escala macroscòpica es manté invariable per a un mateix tipus 

de material, però algunes de les propietats d’un material a escala nanomètrica canvien segons 

la mida i la forma que tingui. 

 

2.2.1.1 Propietats físiques 

El seu punt de fusió disminueix com a conseqüència de la seva gran àrea de superfície relativa. 

Els àtoms de la superfície, que són gairebé tots, no necessiten molta energia per a moure’s i 

vèncer les forces d’atracció a les que estan sotmesos. Un exemple és el de les partícules d’or. 

L’or a escala macroscòpica té el punt de fusió als 1064 graus centígrads, i a escala nanomètrica 

va canviant segons el diàmetre de les nanopartícules. Per exemple: si té un diàmetre de 2 

nanòmetres el seu punt de fusió és als 20 graus centígrads, però si té més de 20 nanòmetres de 

diàmetre el seu punt de fusió és als 1000 graus centígrads. 

 

2.2.1.2 Propietats òptiques 

Les propietats òptiques de les nanopartícules d’alguns metalls com per exemple l’or i la plata 

canvien respecte l’escala macroscòpica. És a dir el seu color canvia segons el diàmetre de la 

nanopartícula i la forma que té. 

El canvi de color es produeix com a conseqüència de la interacció entre els electrons lliures de 

la superfície de la nanopartícula i l’ona electromagnètica, ja sigui llum natural o un làser, que 

incideix sobre ella. 
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Quan una nanopartícula metàl·lica rep llum, absorbeix una determinada longitud d’ona (color) i 

això fa que les longituds d’ona que arriben als nostres ulls no siguin totes les que som capaços 

de veure, i per tant no la veurem de color blanc (totes les longituds d’ona que perceben els nostres 

ulls), sinó d’un altre color diferent. Cada longitud d’ona té una freqüència determinada. 

 

La longitud d'ona absorbida és aquella que té l'energia determinada que fa que el plasmó 

(moviment oscil·latori dels electrons) de la superfície de la nanopartícula vibri amb la mateixa 

freqüència que l'ona que incideix. Quan això passa, es produeix un fort acoblament entre l’ona 

incident i els electrons lliures de la superfície. Aquest fenomen es coneix com ressonància del 

plasmó de superfície (SPR). L’oscil·lació del conjunt d'electrons de la superfície varia segons la 

mida i la forma de la nanopartícula. Per tant, la longitud d’ona absorbida també varia, i com a 

conseqüència d’això, les nanopartícules poden tenir colors diferents segons la seva mida i forma. 

 

Un exemple d’això és el color vermell de les vidrieres de les catedrals, que es produeix quan les 

nanopartícules d'or que contenen són de la mida i les formes adequades (10-20 nm), per absorbir 

les longituds d'ona que es corresponen amb els colors blau i verd. 

   
Figura 2: canvis de color en les nanopartícules d’or i de plata segons la mida i la forma que tenen. 

 

Algunes altres propietats de les nanopartícules que es produeixen coma conseqüència d’una 

interacció amb el plasmó són els següents: canvis en les propietats magnètiques, 

fotoluminescència, canvis en la conductivitat elèctrica i tèrmica i un increment en l’absorció de 

radiació solar. 
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2.2.1.3 Propietats químiques 

Algunes nanopartícules, com per exemple les metàl·liques, tenen un gran poder catalític. Gràcies 

a la seva gran àrea de superfície relativa tenen una elevada reactivitat, i això fa que es puguin 

utilitzar com a molt bons catalitzadors. Segons la forma i la mida de les nanopartícules, el seu 

poder catalític serà un o un altre, ja que la seva estructura electrònica serà d’una manera 

determinada i això serà el que determini el seu poder com a catalitzador. 

 

Les especials propietats químiques de les nanopartícules tenen importants aplicacions 

pràctiques en la medicina, en la lluita contra l'efecte hivernacle i en la detecció i destrucció de 

partícules nocives o contaminants. Un exemple és el de les nanopartícules de TiO2, les quals 

pateixen fotocatàlisi. Quan són sotmeses a llum amb una energia determinada, la seva estructura 

electrònica canvia de tal manera que s’aporten electrons a les molècules d’oxigen i es formen 

ions superòxid (O2
-) que oxiden els materials orgànics. 

 

2.2.1.4 Propietats mecàniques 

Les propietats mecàniques de les nanopartícules, a l’igual que totes les altres, canvien segons 

la mida que tenen; es fan més resistents i adquireixen propietats mecàniques superiors a les dels 

macro materials. Per a un determinat material, a escala nanomètrica, s'incrementen la seva 

duresa i la seva resistència, seguint, generalment, un creixement inversament proporcional al 

seu diàmetre (1 / (√d) (Llei de Hall Petch). 

 

Una propietat important d'algunes nanopartícules és la seva major capacitat de deformació a la 

tracció, abans del trencament, sense que la seva resistència disminueixi, i d’aquesta manera pot 

aconseguir-se la resistència màxima teòrica del material. Aquest comportament és degut a que 

l'estructura del nanomaterial no té pràcticament defectes. 

 

Les nanopartícules tenen la capacitat de suportar tensions externes molt elevades, sense que es 

produeixi la dislocació de la seva estructura  i sense que es manifestin fissures o fractures. 

 

La deformació a la tracció d'algunes nano partícules pot situar-se en l'interval entre el 100% - 

1.000%, abans del trencament, sense fracturar-se. 
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Algunes de les propietats més importants que poden experimentar grans increments són: 

• Límit de fluència 

• Mòdul d'elasticitat E (fins a un diàmetre d ≥ 5 nm) 

• Resistència a la tracció 

• Tenacitat 

• Deformació 

• Resistència a la flexió 

• Resistència a l'impacte 

• Resistència a la fatiga 

• Resistència a la corrosió 

 

Els nanotubs de carboni són un exemple de nanopartícules en les que les seves propietats 

mecàniques s’incrementen notablement. 

 

   
Figura 3: representació gràfica de l’estructura d’un nanotub de carboni. 

 

2.2.2 Tipus de nanopartícules 

Les nanopartícules poden ser classificades de moltes maneres diferents segons l’aspecte que 

s’agafi com a referència, per tant, s’ha fet una classificació general que és la següent. 

 

2.2.2.1 Nanopartícules amb base de carboni 

Tenen formes esfèriques, el·lipsoïdals o tubulars. Les seves propietats fonamentals són el seu 

reduït pes i la seva major duresa i gran elasticitat i conductivitat elèctrica. Les nanopartícules 

basades en carboni inclouen dos materials principals, els nanotubs de carboni (CNT) i els 

ful·lerens. 

 

Els CNT són làmines de grafè enrotllades en un tub. Aquests nanomaterials s'utilitzen 

principalment per al reforç estructural, ja que són molt més resistents que altre materials com 

l’acer. De fet, és considerada la fibra més resistent. 

 

Els CNT es poden classificar en nanotubs de carboni de paret simple (SWCNT) i nanotubs de 

carboni de parets múltiples (MWCNT), els de paret simple només tenen un àtom de gruix. 
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Els ful·lerens són els al·lòtrops1 de carboni que tenen una estructura més o menys esfèrica (com 

de pilota de futbol) de seixanta àtoms de carboni. A més a més del de seixanta també hi ha de 

menys i de més carbonis, per tant les formes seran diferents. 

Figura 4: representació tridimensional del ful·lerè C60 
 

2.2.2.2 Nanopartícules amb base metàl·lica 

Poden ser quantum dots (punts quàntics o transistors d'un sol electró) o nanopartícules d'or, plata 

o d’altres metalls. Les nanopartícules metàl·liques es preparen a partir de precursors metàl·lics. 

Aquestes nanopartícules es poden sintetitzar mitjançant mètodes químics, electroquímics o 

fotoquímics. 

 

En mètodes químics, les nanopartícules metàl·liques s'obtenen reduint els precursors d'ions 

metàl·lics en solució mitjançant agents reductors químics. 

 

2.2.2.3 Dendrímers 

Són polímers2 nanomètrics construïts a manera d'arbre en el qual les branques creixen a partir 

d'altres i així successivament; les terminacions de cada cadena de branques poden dissenyar-

se per executar funcions químiques específiques. És una propietat útil per als processos catalítics. 

Figura 5: representació d’un dendrímer amb les seves diferents generacions. 
 

                                                 
1L’al·lotropia és la capacitat que tenen algunes substàncies d’existir amb propietats físiques i formes 

diferents, cada una de les formes diferents que existeixen s’anomena al·lòtrop. Un exemple és el del 
Carboni, que pot existir com grafit o diamant entre d’altres. 

2Els polímers són macromolècules formades per la unió de molècules més petites anomenades 
monòmers. 
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2.2.2.4 Composites 

Són el resultat d’una combinació de certes nanopartícules amb altres o amb materials de major 

dimensió; un exemple bastant difós és el cas d'argiles nanoestructurades. 

 

2.2.2.5 Nanopartícules ceràmiques 

Són sòlids inorgànics formats per òxids, carburs, carbonats i fosfats. Aquestes nanopartícules 

tenen una alta resistència a la calor i la inèrcia química3. Tenen aplicacions en fotocatàlisi, 

fotodegradació de colorants i administració de fàrmacs. 

 

2.2.2.6 Nanopartícules amb base de lípids 

Són generalment de forma esfèrica i amb un diàmetre que varia de 10 a 100 nm. Consisteix en 

un nucli sòlid fet de lípids i una matriu que conté molècules lipòfiles4. Si   estan formant una 

suspensió col·loïdal, la part externa de les nanopartícules acostuma a estar estabilitzada per 

emulsionants5, d’aquesta manera les nanopartícules mantindran una dispersió adequada i no hi 

haurà una aglomeració. 

 

Aquest tipus de nanopartícules té diverses aplicacions en el camp biomèdic com per exemple 

portador de fàrmacs i alliberament d'ARN en la teràpia del càncer. 

Figura 6: representació gràfica d’un exemple de nanopartícula amb base de lípids on es veuen els seus 
components. 

                                                 
3És la propietat de les espècies químiques de no reaccionar amb altres, aquest concepte està molt lligat 

al d’estabilitat molecular. 
4Que tenen la capacitat de dissoldre’s en greixos, lípids, olis i dissolvents apolars com l’hexà o el toluè. 
5Són substàncies les quals les seves molècules tenen una part lipòfila i una altra hidròfila, per tant 

permeten que dues substàncies immiscibles es puguin mesclar. 
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2.2.3 Síntesi de nanopartícules 

Hi ha moltes classificacions diferents per agrupar els tipus de síntesi de nanopartícules. La 

manera més fàcil de classificar-los és segons la mida del material precursor utilitzat per a formar 

les nanoestructures. Segons la mida del material utilitzat hi ha dos mètodes o enfocaments molt 

generals: el top-down (de dalt a baix) i el bottom-up (de baix a dalt). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 7: representació gràfica dels mètodes de síntesi de nanopartícules top-down i bottom-up. 

 

 

2.2.3.1 Top-down 

El top-down és el mètode que fa referència a tots els procediments de síntesi que parteixen d’un 

material a escala macroscòpica el qual es sotmès a processos que el disgreguen fins a obtenir 

la mida desitjada de nanopartícula. Uns exemples de processos que segueixen aquest 

enfocament són: la mòlta o el desgast, mètodes químics, i la volatilització d'un sòlid seguit per la 

condensació dels components que s’han volatilitzat. 

 

Si s’utilitza l’enfocament top-down per a la síntesi de nanopartícules, és molt probable trobar 

imperfeccions en l’estructura de la superfície. Aquests defectes poden tenir conseqüències en 

les propietats físiques i químiques de les nanoestructures, ja que la relació superfície/volum de 

les diferents nanopartícules que s’han sintetitzat amb el mateix mètode seria diferent. Hi ha un 

menor control en la forma i en la mida que en l’enfocament bottom-up, la mida de les 

nanopartícules és major i tenen un major nombre d’impureses. Un altre inconvenient és que si 

els precursors que s’utilitzen ja tenen una mida molt petita, per exemple, si ja són nanoestructures 

però el que es vol és reduir-les més, seria complicat fer-ho perquè els materials que s’utilitzen no 

permeten treballar a una escala tan baixa. 
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Malgrat tots els inconvenients que aquest enfocament comporta, segueix sent molt important en 

la síntesi i fabricació de nanomaterials. Aquest enfocament s’ha utilitzat bastant en electrònica, 

on predomina la miniaturització. Per saber els mètodes més representatius que segueixen aquest 

enfocament, visitar l’annex II. 

 

2.2.3.2 Bottom-up 

En els mètodes bottom-up estan inclosos tots aquells procediments de síntesi en els que la 

formació de nanopartícules s’aconsegueix a partir de l’acoblament d’àtoms o molècules en una 

fase gasosa o solució. Els àtoms es van agrupant formant nuclis primaris els quals aniran creixent 

fins a un límit, que serà la mida final de la nanopartícula. 

 

Obtenir nanoestructures amb l’enfocament del top-down requereix instruments complexos, i per 

tant costosos, per això és preferible utilitzar l’enfocament del bottom-up. A més a més d’això, 

seguint aquests mètodes s'aconsegueixen nanoestructures més uniformes, petites i amb menys 

defectes. Els mètodes més utilitzats en aquest enfocament són aquells que utilitzen procediments 

químics, ja que són els més efectius per a obtenir nanopartícules petites i uniformes. 

 

El mètode de síntesi que s’explica a continuació és el que es va seguir per fer la part pràctica del 

treball. Per saber altres mètodes de síntesi que segueixen aquest enfocament, visitar l’annex III. 

 

• Mètode col·loïdal o reducció química: Els col·loides són un sistema físic format per una 

fase fluida, normalment contínua, i una altra dispersa, en forma de partícules que 

acostumen a ser sòlides. Aquestes partícules són més grans que les dimensions 

atòmiques però el suficientment petites com per no sedimentar. La seva mida es troba 

entre 1 i 100 nanòmetres, que és la mida de les nanopartícules. Per aquesta raó aquest 

mètode és eficient per a la síntesi de nanopartícules.  

 

Consisteix en dissoldre una sal del precursor metàl·lic a preparar, un reductor i un 

estabilitzant en una fase contínua, la qual en aquest cas és un líquid. El líquid també pot 

actuar com a estabilitzant i com a reductor. La mida, la forma i la distribució (més juntes 

o més a prop) de les nanopartícules poden ser controlades variant la concentració del 

reductor i de l’estabilitzant, o variant la naturalesa de la fase contínua. Amb aquest mètode 

es formen col·loides estables per molt temps.  
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2.2.4 Caracterització de nanopartícules 

La caracterització de materials consisteix en l’obtenció d’informació (morfologia, estructura, 

composició, propietats...) sobre un determinat material. Es fa a partir de la interacció entre una 

senyal (tèrmica, elèctrica, lluminosa...) i un tros del material que es vol estudiar. Per tant, la 

caracterització d’un material provoca una pertorbació sobre aquest, i l’estudi de la resposta que 

fa el material a la pertorbació és el que permet obtenir informació. 

Hi ha moltes tècniques per a la caracterització de materials, algunes de més simples com la 

determinació del pH o la cromatografia, i d’altres més complexes que requereixen uns aparells 

específics. La tècnica que s’explica a continuació és la que es va utilitzar un cop es van sintetitzar 

les nanopartícules de plata. Per saber més tècniques de caracterització, visitar l’annex IV. 

 

• Espectroscòpia Ultraviolada-Visible (UV-Vis): Aquesta tècnica és una de les més 

utilitzades, ja que és ràpida i senzilla i es pot aplicar a molts tipus de nanopartícules. Es 

basa en l’absorció de la radiació ultraviolada-visible per part dels electrons de valència de 

la substància que s’analitza, la qual quasi sempre està en dissolució. 

 

L'espectrofotòmetre UV-Vis és l’aparell que s’encarrega d’enviar feixos de llum en el rang 

ultraviolat proper i el visible i de calcular l’absorbància6 de la mostra en cada longitud 

d’ona diferent. Aquest instrument també fa una gràfica on s’observa la variació de 

l’absorbància al llarg de les longituds d’ona (espectre d’absorció), tal i com s’observa en 

la figura 8. Les longituds d’ona dels feixos de llum que es fan incidir sobre la mostra van 

des dels 200 fins als 800 nanòmetres. 

 

L’absorció d’una longitud d’ona es produeix quan l’ona que incideix sobre la partícula, li 

dona l’energia determinada per a que els electrons lliures de la superfície oscil·lin amb la 

mateixa freqüència que l’ona incident. 

 

La forma i la posició de l’espectre d’absorció d’un tipus de NPs varia en funció de la mida, 

la monodispersitat7  de les partícules, la forma i si tenen substàncies adherides a la 

superfície. Normalment als espectres d’absorció hi ha un pic, que és l’absorbància 

màxima. Les AgNPs (esfèriques) tenen un pic d’absorció entre 400 i 450 nm, si el pic es 

troba als 400 vol dir que les nanopartícules tenen una mida de menys de 5 nm, i si està 

als 420 nm, la seva mida és al voltant de 20 nm. 

 

                                                 
6Valor numèric de l'absorció que es produeix quan la llum o qualsevol altra energia radiant travessa una 

substància. 
7Que les nanopartícules sintetitzades tinguin totes una mida semblant. Pel contrari polidispersitat vol dir 

que les nanopartícules tenen una gran varietat de mides diferents. 
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Mitjançant una fórmula també es pot saber la concentració de la substància que absorbeix. 

La fórmula és la següent: A = ϵCl. On «A» és l’absorbància, «ϵ» és un coeficient propi de 

cada substància, «C» és la concentració en mols/litre i «l» és la longitud (en cm) del 

recipient on està la mostra. 

 
                       Figura 8: espectre d’absorció UV-Vis de nanopartícules d’or. 

 

2.3 La Plata 

La plata o argent és un element químic de nombre atòmic 47, situat al grup 11 de la taula periòdica 

i el seu símbol és Ag. La seva massa atòmica és 107,87, té 25 isòtops, la massa dels quals varia 

entre 102 i 117 unitats de massa atòmica. És un metall de transició de color blanc-grisós i brillant. 

L’argent és considerat un metall preciós. 

 

2.3.1 Abundància i obtenció 

La plata es pot trobar a la natura de forma nativa8 o en minerals on està combinada amb altres 

elements, com per exemple: sofre, clor, antimoni o arsènic. Algunes de les menes on es pot trobar 

són: l’argentita (Ag2S), la clorargirita (AgCl), la discrasita (Ag3Sb), i també es pot trobar en menes 

de coure. La plata en forma nativa és escassa, per tant és difícil de trobar, en canvi, sovint es 

troba en conjunt amb els elements mencionats anteriorment o formant aliatges amb or o coure 

entre d’altres. A raó d’això, les principals fonts d’argent són menes d’altres metalls. 

 

Per a obtenir plata, com que generalment aquesta no es troba en forma nativa, s’ha d’extreure 

mitjançant processos de fusió o electròlisi9. 

                                                 
8Que es troba en la seva forma metàl·lica, pur, a la natura. 
9És un mètode de separació dels elements que forment un compost, que consisteix en fer una dissolució 

i aplicar-li electricitat. 
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Figura 9: fotografia d’un tros de plata on es poden observar algunes de les propietats mencionades 

anteriorment. 

 

2.3.2 Propietats 

És molt dúctil10 i mal·leable11, i una mica més dura que l’or. La seva conductivitat elèctrica és la 

més alta d’entre tots els metalls, i la seva resistència de contacte és la més baixa. Entre els 

metalls, també és el que té la conductivitat tèrmica més elevada, i quan es poleix reflecteix el 95% 

de la llum que incideix sobre ella, adquirint una de les reflexivitats òptiques més altes. 

 

El seu estat d’oxidació més habitual és el +1, però també es coneixen compostos en què l’estat 

d’oxidació és +2 (AgF2) o +3 (K[AgF4]). La plata és el metall noble més actiu químicament, però 

tot i això té una escassa reactivitat. És un bon catalitzador en les reaccions d’oxidació. No s’oxida 

fàcilment, però si que reacciona amb el sofre o el sulfur d’hidrogen. No reacciona amb àcids 

diluïts no oxidants (HCl), ni tampoc amb bases fortes (NaOH), però els àcids oxidants (HNO3) la 

dissolen al reaccionar per formar l’ió Ag+. Aquest ió es redueix fàcilment a metall lliure. 

 

La plata té propietats antimicrobianes, que són degudes a les propietats químiques del seu ió 

Ag+. Aquest ió presenta una gran reactivitat davant de substàncies com proteïnes, enzims, ADN, 

ARN, etc. Degut a que forma forts enllaços moleculars amb substàncies com sofre, nitrogen i 

oxigen i grups funcionals de tipus tiol12, carboxilat13, fosfat14, hidroxil15, imidazole16, indole17 o 

amina18.  

 

                                                 
10Que se li pot donar forma fàcilment, i en cas dels metalls, que es poden fer fils amb facilitat. 
11Es diu del metall del qual es poden treure làmines fàcilment. 
12Grup funcional format per un àtom de sofre i un àtom d'hidrogen (-SH). 
13Grup funcional COO- d’un àcid carboxílic que ha alliberat un ió H+. 
14És un ió poliatòmic que té la següent fórmula: PO4

3-. 
15És un grup funcional format per un àtom d’oxigen enllaçat a un d’hidrogen. 
16És un compost químic aromàtic heterocíclic caracteritzat per tenir un anell pentagonal nitrogenat, la 

seva fórmula és C3H4N2. 
17És un compost orgànic aromàtic heterocíclic, la seva fórmula és C8H7N. 
18És un grup funcional derivat de l’amoníac, es formula segons la seva procedència com -NH2, -NRH o -

NR2. 
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Aquestes interaccions poden provocar una sèrie d’esdeveniments que interfereixen els 

processos metabòlics dels microorganismes. Un altre mecanisme d’acció que s’ha proposat està 

basat en la seva capacitat per a produir espècies reactives d’oxigen (ROS), les quals produeixen 

un estrès oxidatiu19 en els bacteris. 

 

2.3.3 Aplicacions 

La plata s’utilitza principalment com a metall preciós, en la indústria fotogràfica i química, i també 

en medicina. En la majoria de les seves aplicacions es troba en forma d’aliatge amb altres metalls, 

i les seves sals també són molt utilitzades. 

 

Alguns usos de la plata són els següents: 

• Per fer productes elèctrics i electrònics, degut a la seva gran conductivitat elèctrica. 

 

• Per fer miralls que requereixen una gran reflexivitat. 

 

• Des del segle VII a. C. s’ha utilitzat per a encunyar monedes. 

 

• S’utilitza en joieria i plateria degut a la seva alta bellesa. 

 

• S’utilitza en forma d’aliatge per fer amalgames dentals degut a la seva mal·leabilitat, no 

toxicitat i bellesa. També per fer materials per a soldadura, bateries d’alta capacitat i 

contactes elèctrics. A més a més, s’utilitza per a construir barres de control dels reactors 

nuclears en un aliatge que conté 80% de plata, 15% d’indi i 5% de cadmi, això és degut 

a que la plata absorbeix neutrons lliures amb facilitat. 

 

• S’utilitza com a catalitzador a causa de les seves propietats catalítiques, especialment en 

les reaccions d’oxidació. Un exemple és el de la producció de formaldehid utilitzant 

metanol, oxigen i unes pantalles de plata. 

 

• Les sals de plata tenen diverses aplicacions, per exemple: el fulminat de plata és un 

poderós explosiu, el iodur de plata s’ha utilitzat per a intentar crear núvols per a produir 

pluja, el clorur de plata s’utilitza com a ciment per al vidre ja que es pot fer que sigui 

transparent, l’òxid de plata s’utilitza com a elèctrode positiu en piles i rellotges. Els halurs 

de la plata són fotosensibles, per aquesta raó s’utilitzen en la indústria fotogràfica. 

 
 

 

                                                 
19És un fenomen causat per un desequilibri entre la producció d’oxigen reactiu i la capacitat d'un sistema 

biològic de detoxificar ràpidament els reactius intermedis o reparar els danys produïts. 
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• La plata i els seus compostos s’utilitzen en medicina gràcies a les propietats 

antimicrobianes de l’ió Ag+. Hipòcrates, conegut com el pare de la medicina, va escriure 

que la plata tenia propietats beneficioses i curatives contra les malalties. A principis del 

segle XIX la gent posava monedes de plata a les ampolles de llet per a mantenir-les en 

bon estat durant més temps, i els fenicis utilitzaven ampolles de plata per a 

emmagatzemar vi, aigua i vinagre per a que no es fessin malbé. Fins a finals del segle 

XX s’utilitzaven dissolucions de nitrat de plata com a tractaments antibacterians contra 

les cremades greus. Avui en dia es venen diversos compostos de plata i dissolucions o 

col·loides de plata per tractar gran varietat de malalties, i es fan servir apòsits amb 

revestiments de plata per a curar cremades. Un exemple és la sulfadiazina de plata. 

 

2.3.4 Efectes sobre la salut 

La plata no té cap funció coneguda en l’organisme humà, i els efectes beneficiaris que pot tenir 

en el cos humà a causa de tenir propietats antimicrobianes, encara són un tema de discussió 

entre els científics. La plata metàl·lica no és tòxica, però hi ha moltes de les seves sals que sí 

que ho són, i fins i tot algunes són carcinògenes.  

 

Els compostos que contenen plata, com per exemple la plata col·loïdal20 o dissolucions de sals 

de plata, poden ser absorbits i es poden dipositar en els teixits provocant argíria. L’argíria és una 

malaltia que està caracteritzada per la coloració en la pell i alguns òrgans en tons blaus, grisos o 

gris-blavosos. Aquesta malaltia no té efectes nocius en l’organisme, però és molt antiestètica i 

habitualment permanent. 

 

Encara que l’argíria no es perjudicial per a l’organisme, la sobreexposició d’algunes sals de plata 

i/o plata col·loïdal pot ser nociva per al cos humà. 

Figura 10: diamant de foc o rombe de riscos de la plata on s’informa dels riscos que té. 
 

                                                 
20Són partícules de plata carregades elèctricament extremadament petites que varien de 0,01-0,001 

micres de diàmetre suspeses en aigua destil·lada. 
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Figura 11: rombe de riscos model on es mostra una classificació dels riscos que pot tenir una substància. 

 

2.3.5 Efectes sobre el medi ambient 

Les emissions de plata a l’aigua estan lligades a abocaments industrials i miners, especialment 

de la indústria de la fotografia. Actualment, els abocaments de la indústria fotogràfica s’han reduït 

a causa de la fotografia digital, però encara hi ha sediments de plata que s’han anat acumulant 

durant anys, els quals alliberen ions de plata Ag+ que són molt tòxics per als microorganismes i 

per als invertebrats que viuen en ecosistemes aquàtics. 

 

La plata també pot tenir efectes nocius en els camps de conreu i en el tractament d’aigües 

residuals, ja que en els dos casos s’utilitzen bacteris nitrificants. Aquest tipus de bacteris 

aconsegueixen la seva energia mitjançant l’oxidació de compostos inorgànics del nitrogen. La 

plata inhibeix els enzims per al cicle del fòsfor, sofre i nitrogen d’aquests bacteris, per tant els hi 

produeix problemes en el seu metabolisme. 

 

2.4 Nanopartícules de plata (AgNPs) 

Les nanopartícules de metalls o de compostos basats en metalls, com les AgNPs, tenen 

interessants propietats biològiques, òptiques, catalítiques, magnètiques i electròniques, entre 

d’altres, que depenen de la seva mida, forma, cristal·linitat i composició de la partícula. 

Les AgNPs són el nanomaterial amb més grau de comercialització de tots els que s’utilitzen en 

productes per al consum. Destaquen pel seu potencial i pel seu gran número d’aplicacions, que 

és degut a les seves interessants propietats. 
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2.4.1 Propietats 

Les propietats de les AgNPs varien segons la forma i la mida que tinguin. 

Les propietats òptiques són una de les més característiques d’aquestes partícules, ja que el 

fenomen SPR es produeix en l’espectre visible. Això fa que es puguin observar colors diferents 

al que té la plata a escala macroscòpica. Els colors que poden tenir les nanopartícules de plata 

són molt variats (com es pot veure a la figura 12), ja que depenen de la mida, la forma i la distància 

mitja entre partícules veïnes, entre d’altres factors. 

Figura 12: imatge on es poden observar els diferents colors que agafen dispersions col·loïdals de 
nanopartícules de plata amb mides de menys de 30 nm i formes diferents (esfèrica, triangular, vareta...). 
 

L’altra propietat característica de les nanopartícules de plata és que són antimicrobianes. La plata 

en sí ja és antimicrobiana, degut a l’ió Ag+, però en nombroses investigacions s’ha observat que 

la plata en forma de nanopartícules té unes característiques antimicrobianes superiors a les que 

té el metall a escala macroscòpica. Això és degut a la major relació superfície/volum que 

posseeixen les nanopartícules. Aquesta gran àrea de superfície relativa fa que interactuïn de 

manera diferent amb les membranes dels microorganismes. 

 

Se sap que les nanopartícules de plata tenen efectes nocius per als microorganismes, però 

encara s’està estudiant el seu mecanisme d’acció, ja que no es coneix completament. S’han 

proposat diferents mecanismes d’acció per explicar aquesta propietat de les AgNPs. 

 

Grups d’investigació han observat que les AgNPs amb una mida d’entre 1 i 10 nm interactuen 

fortament amb la paret bacteriana i després entren a l’interior dels bacteris. Els bacteris que han 

utilitzat són E. coli (Gram -). Quan les AgNPs s’acumulen a la paret bacteriana d’un bacteri 

desactiven alguns enzims, això provoca perforacions i incrementa significativament la seva 

permeabilitat, això afecta negativament al transport actiu a través de la membrana i provoca la 

mort cel·lular. Les nanopartícules que interactuen amb la paret i entren dins reaccionen amb el 

sofre i els complexos que tenen fòsfor com l’ADN i els lípids de membrana, afectant a la 

membrana plasmàtica dels bacteris i ocasionant danys irreversibles en el material genètic 

impedint la bipartició. 
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A més a més, com a efecte complementari de l’acció bactericida, les AgNPs alliberen ions Ag+ 

que contribueixen a aquest efecte. Les propietats bactericides de les nanopartícules de plata 

augmenten o disminueixen en funció de la mida i la forma que tinguin. Gràcies a estudis es pot 

saber que quant més petites són més augmenta aquest efecte, i que les que tenen forma 

triangular són més efectives que les esfèriques o cilíndriques. Això és així degut a que la relació 

superfície/volum és més gran. 

 

Els mecanismes d’acció de les nanopartícules mencionats anteriorment es mostren a la figura 

13. 

Figura 13: Esquema dels mecanismes d’acció de les AgNPs sobre un bacteri. 
 

No obstant això, hi ha altres investigadors que estan en desacord amb els mecanismes d’acció 

antimicrobiana per part de les nanopartícules de plata explicats anteriorment. Defensen la idea 

que l’efecte bactericida es deu a la propietat que tenen d’alliberar d’ions Ag+ en entorns aeròbics, 

i no a la pròpia acció de les nanopartícules. Ja que han demostrat que en entorns sense oxigen 

les AgNPs no tenen cap efecte bactericida. El mecanisme d’acció que proposen es mostra a la 

figura 14. 

Figura 14: Representació del mecanisme d’acció de les AgNPs sobre un bacteri. 
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Altres investigadors han estudiat la interacció entre nanopartícules de plata de diferents mides 

amb el virus VIH-1. De la mateixa manera que en l’estudi anterior s’observa que les partícules 

que es troben entre 1 i 10 nm són les que interactuen de manera més forta, ja que es trobaven 

enganxades al virus. La interacció es produeix entre les AgNPs i la glicoproteïna gp120, això 

provoca que es bloquegi la capacitat del virus d’unir-se a les cèl·lules receptores. Els 

investigadors asseguren que a l’utilitzar nanopartícules de plata amb una concentració entre 0,5 

i 50 µM s’observa una activitat antiretroviral, i a una concentració de nanopartícules de plata 50 

µM s’observa un potent efecte en la inhibició de la replicació del virus. 

 

També existeixen treballs on s’estudia la capacitat fungicida de les AgNPs contra el llevat. S’ha 

establert que les nanopartícules de plata amb una mida aproximada de 13,4 nm i amb una 

concentració d’entre 6,6 i 33 nM posseeixen efectes fungicides contra el llevat. 

 

Una altra propietat d’aquestes nanopartícules la qual és molt interessant degut al seu potencial 

d’aplicació és la seva activitat cicatritzant. S’han realitzat estudis en els que s’observa que 

l’activitat cicatritzant de les nanopartícules de plata inserides en embenats és major que la de la 

sulfadiazina de plata, la qual és molt utilitzada per al tractament de cremades degut a la seva 

acció cicatritzant. L’estudi mostra que les nanopartícules de plata a més de les seves propietats 

antimicrobianes, són capaces de controlar processos inflamatoris mitjançant la inhibició de 

citocines pro-inflamatòries21. 

 

2.4.2 Aplicacions 

Les nanopartícules de plata són unes de les que més interès han generat dins de la família de 

les nanopartícules metàl·liques. La seva activitat antimicrobiana és la raó per la qual aquestes 

nanopartícules es troben en multitud de productes de consum, arribant a ser el nanomaterial més 

utilitzat en la producció de béns de consum. Les AgNPs s’utilitzen en productes per a l’electrònica, 

la informàtica, indústria tèxtil, la cosmètica, l’agricultura i indústria alimentària, medicina... En la 

vida diària els consumidors poden tenir contacte amb les AgNPs que contenen els aerosols, les 

rentadores, les neveres, xumets, sistemes de purificació d’aigües, pintures per a parets, 

detergents i productes cosmètics. 

 

En la indústria tèxtil, les AgNPs s’utilitzen per a la fabricació de peces de roba, roba interior i 

mitjons. Mitjançant la introducció de les nanopartícules de plata en fibres sintètiques o naturals 

s’obtenen ràpids efectes antimicrobians. 

 

                                                 
21Són un tipus de proteïnes i glicoproteïnes que activen determinades cèl·lules les quals participen en la 

inflamació. 
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En l’àmbit mèdic, existeixen apòsits per a ferides, dispositius anticonceptius, material quirúrgic i 

pròtesis òssies que estan recoberts o integrats amb nanopartícules de plata per així evitar el 

creixement bacterià. Per exemple, els catèters22 es preparen a partir de materials que continguin 

AgNPs, ja que poden ser útils per a reduir el risc d’infeccions. A més a més, també s’està 

estudiant la possibilitat d’utilitzar aquestes nanopartícules com a tractament per a algunes 

malalties que requereixen una concentració constant de fàrmac en sang o que actuïn sobre 

cèl·lules o òrgans específics. 

 

Finalment, les AgNPs també s’apliquen en la indústria alimentària, concretament en l’agricultura 

i en l’envasat d’aliments. Dins del camp de l’agricultura s’utilitzen per a prolongar la conservació 

de fruits, ja que a més a més de l’activitat antibacteriana tenen acció fungicida. En el sector de 

l’envasat d’aliments, les AgNPs s’utilitzen per a fabricar materials que estan en contacte amb 

aliments, com per exemple envasos amb recobriments antimicrobians, ja que eliminen fins a un 

90% el creixement de microorganismes en els aliments (segons investigadors que treballen en 

aquest camp). Això permet que sigui una alternativa a altres mètodes de conservació que utilitzen 

radiació, tractament tèrmic, emmagatzematge a baixes temperatures o additius antimicrobians. 

Una altre aplicació d’aquestes nanopartícules que té relació amb aquest sector és utilitzar-les als 

refrigeradors. L'empresa Samsung Electronics ha desenvolupat refrigeradors que incorporen 

nanopartícules de plata, per tal d'impedir la proliferació de bacteris, per a una millor conservació 

dels aliments. 

 

2.4.3 Efectes sobre la salut i el medi ambient 

A causa de les nombroses aplicacions que tenen les AgNPs, els humans podem estar exposats 

a elles a través dels aliments, l’aire i per contacte amb la pell, això pot causar conseqüències 

perjudicials per a la salut. Per tant les vies d’exposició oral, respiratòria i dèrmica són les més 

rellevants. Una altra via d’exposició que cada cop té més importància és el tracte genital femení, 

degut a que les AgNPs s’estan utilitzant en productes d’higiene materna. Encara que no es tingui 

molta informació sobre els efectes perjudicials que poden produir les nanopartícules de plata, hi 

ha estudis que diuen que les AgNPs produeixen una toxicitat determinada en una varietat 

d’òrgans, incloent-hi els pulmons, ronyons, cervell, i en el fetge, on s’acumulen principalment. 

Segons estudis, la concentració tòxica de la plata metàl·lica és 1-10 mg/L, en canvi si s’administra 

en forma de nanopartícules, es pot arribar a concentracions d’entre 10 i 100 mg/L sense presentar 

toxicitat. 

 

 

                                                 
22És un tub que es pot inserir dins una cavitat del cos, conducte, o vas sanguini. 
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L’avantatge de l’ús d’AgNPs en lloc de plata és que no només es poden aconseguir 

concentracions més altes per dosi, sinó que la seva toxicitat dependrà de diferents factors. Quant 

més petites són, majors són els seus efectes tòxics, ja que la relació superfície/volum augmenta 

i per tant hi ha un major número d’àtoms a la superfície els quals poden reaccionar. La forma és 

un altre factor, ja que quantes més cares té la forma de la nanopartícula, més reactiva és. Les de 

forma esfèrica són les que presenten menor toxicitat. Les nanopartícules tendeixen a formar 

aglomerats23 i agregats24. Aquests dos fenòmens poden produir que les AgNPs es dipositin en 

llocs diferents de l’organisme, ja que un aglomerat o un agregat es diposita a uns llocs a uns 

altres depenent de la seva mida. A més a més, aquests fenòmens també modifiquen la toxicitat, 

ja que les estructures que es formen són compactes i per tant la relació superfície/volum és 

menor i la toxicitat també és menor. 

 

S’han proposat mecanismes per explicar la citotoxicitat de les AgNPs (es pot observar un 

esquema dels mecanismes a la figura 15), els principals són la producció de ROS i l’estrès 

oxidatiu. Les nanopartícules de plata poden interaccionar amb proteïnes i enzims amb grups tiol 

de les cèl·lules dels mamífers. Algunes d’aquestes proteïnes i enzims, són clau per al mecanisme 

de defensa antioxidant de les cèl·lules, que és el responsable de neutralitzar les espècies 

reactives d’oxigen que es produeixen en gran mesura pel metabolisme energètic mitocondrial. 

Per tant, les AgNPs quan interaccionen amb proteïnes i enzims determinats, poden disminuir els 

mecanismes de defensa antioxidant.  

Com a conseqüència, l’acumulació de ROS i l’estrès oxidatiu provoquen la destrucció dels 

mitocondris, danys a l’ADN i apoptosi25. Sembla ser que els mitocondris són sensibles a les 

nanopartícules de plata, ja que s’ha observat que les AgNPs fan que s’alliberi citocrom c26 dels 

mitocondris al citosol i que produeixen danys a la seva doble membrana. L’alliberació de citocrom 

c al citosol provoca l’activació d’uns enzims específics els quals activen el procés d’apoptosi. Un 

grup de científics va observar  trencaments en l’ADN i anomalies cromosòmiques en unes 

cèl·lules que havien tractat amb nanopartícules de plata, per tant van confirmar que tenen 

genotoxicitat. Els danys a l’ADN es creu que són deguts a l’increment de ROS i a la interrupció 

de la síntesi d’ATP a causa de l’alliberació de citocrom c al citosol que atura la cadena respiratòria. 

                                                 
23Són grups de partícules unides mitjançant forces dèbils (Van der Waals, electrostàtiques o tensió 

superficial), els quals es poden disgregar mitjançant processos mecànics. 
24Són grups de partícules fortament associades la disgregació dels quals mitjançant processos mecànics 

no resulta fàcil. 
25És una forma de mort cel·lular programada en els organismes pluricel·lulars. 
26És un tipus de proteïna que es troba als mitocondris de tots els organismes aeròbics, i que realitza la 

funció de transportador d’electrons a la respiració cel·lular. 
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Figura 15: Esquema dels mecanismes de citotoxicitat de les nanopartícules metàl·liques. 

 

Les nanopartícules de plata presenten un major efecte bactericida que citotòxic, ja que els danys 

que produeixen als bacteris són majors que els que produeixen a les cèl·lules. Això es deu al fet 

que les cèl·lules humanes presenten nucli (que protegeix l'ADN) i enzims com la catalasa (que 

neutralitzen els ROS). 

 

 

Un altre aspecte d’interès és l’impacte que podran generar les nanopartícules de plata en el futur 

al medi ambient. L’ús de nanopartícules de plata en roba, electrodomèstics i altres elements 

quotidians, pot provocar que hi hagi un augment de la concentració d’aquestes partícules en 

aigües residuals. Aquesta situació va en contra de l’ús de bacteris nitrificants per al tractament 

d’aquestes aigües, ja que l’increment de la concentració d’AgNPs produiria un efecte bactericida 

sobre aquests bacteris beneficiosos disminuint la seva capacitat. 

 

2.4.4 Síntesi de nanopartícules de plata 

Existeixen molts mètodes diferents per a sintetitzar nanopartícules de plata, els quals es poden 

separar en 3 grups diferents: mètodes químics, mètodes físics i mètodes biològics. 

 

Els mètodes químics són probablement els més utilitzats, degut a que són bastant fàcils 

comparats amb altres mètodes. També permeten sintetitzar nanopartícules a gran escala i 

monodisperses, és a dir que totes les partícules tenen una mida semblant. Això fa que aquests 

mètodes tinguin un gran potencial a nivell industrial i que molts grups d’investigació els utilitzin 

per als seus experiments. L’estructura, la forma i la mida de les nanopartícules obtingudes es pot 

controlar variant les condicions de preparació, així s’aconsegueix nanopartícules monodisperses 

amb una funció determinada. Per altra banda, durant el procés de síntesi es produeixen 

subproductes que poden ser tòxics i perillosos, i que poden fer que les AgNPs no siguin del tot 

pures. 
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Els mètodes físics són els més ràpids a l’hora de sintetitzar nanopartícules de plata, i a més a 

més, no requereixen l’ús de productes perillosos com els mètodes químics. Mitjançant aquests 

processos també s’obté un control de la mida, però es requereixen aparells especialitzats i 

costosos, per tant són processos cars. 

 

Els mètodes biològics s’estan desenvolupant actualment com a alternatives per a la síntesi de 

nanopartícules de plata, degut a l’impacte mediambiental que poden produir els físics o els 

químics. En aquests processos de síntesi, les biomolècules substitueixen els agents reductors i 

estabilitzants, s’utilitzen extractes de plantes, algues, fongs i bacteris per a reduir els ions 

metàl·lics. Aquests mètodes són els més respectuosos amb el medi ambient, ja que no s’utilitzen 

productes tòxics, però no són reproduïbles a gran escala. Les partícules que s’obtenen amb 

aquests processos són d’alta qualitat, però encara estan en fase de desenvolupament per a 

aconseguir que es puguin fer a gran escala i així obtenir una gran quantitat de nanopartícules. 

 

Els dos mètodes que s’han utilitzat en aquest treball per a sintetitzar nanopartícules de plata són 

químics, i més específicament, de reducció química. Els processos de síntesi d’aquest tipus, com 

ja s’ha explicat anteriorment, consisteixen en la síntesi de nanopartícules en una dispersió 

col·loïdal, el dissolvent de les quals pot ser tant orgànic com aquós. La síntesi es porta a terme 

mitjançant l’ús d’un precursor metàl·lic, que és una sal de plata; un agent reductor, que és la 

substància que s’encarrega de reduir l’ió de la plata dissolta Ag+ a Ag0; i un agent estabilitzant, 

que és la substància que protegeix a les nanopartícules i evita la seva aglomeració i també té un 

paper important en el control de la seva mida i forma. L’agent estabilitzant no sempre és 

imprescindible, ja que l’oxidació de les nanopartícules formades no tindrà lloc degut a l’alt 

potencial de reducció de la plata.  

La formació de nanopartícules de plata consta de dues etapes (veure figura 16): la primera 

consisteix en la nucleació dels àtoms lliures de plata, i la segona consisteix en el creixement dels 

nuclis formats a l’etapa anterior. 

Figura 16: Mecanisme de formació de nanopartícules de plata mitjançant reducció química a partir 

d’AgNO3. 
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3. HIPÒTESI 

Sabent que les nanopartícules presenten propietats diferents segons la mida i la forma que 

tinguin, i que en concret les de plata presenten efectes antibacterians, la hipòtesi que es va 

plantejar en relació als dos objectius va ser que s’observarien diferències entre els dos tipus de 

nanopartícules obtingudes, que tindrien efectes antibacterians i per tant, que també hi hauria 

diferències entre els seus efectes contra els bacteris. 

 

4. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT 

Per comprovar aquesta hipòtesi el treball es va dividir en dos parts. Primer es va sintetitzar 

nanopartícules de plata per dos mètodes diferents i un cop sintetitzades es van observar les 

diferències que hi havia entre els dos tipus de nanopartícules. En segon lloc, per a comprovar el 

seus efectes antibacterians, es va fer un experiment microbiològic tractant els dos tipus de 

nanopartícules amb E. coli i S. aureus, i contrastant-les amb ions Ag+ en dissolució. 

Tots els càlculs que es van realitzar per a poder fer els experiments i per a determinar els resultats 

estan a la llibreta que s’entrega junt amb aquest treball. 

 

4.1 Obtenció de nanopartícules de plata estabilitzades amb citrat de 

sodi 

La primera síntesi de nanopartícules de plata es va fer seguint el mètode Lee-Meisel (1982). 

Aquest és un dels primers mètodes descrits i es basen en el mètode Turkevich, el qual s’utilitza 

per obtenir nanopartícules d’or. El mètode Lee-Meisel utilitza AgNO3 com agent precursor i 

Na3C6H5O7 (citrat de sodi) com agent reductor i estabilitzant, per això es posa en excés. Les 

nanopartícules de plata obtingudes per aquest mètode tenen una gran varietat de mides (20-600 

nm) i una gran diversitat de formes. 

Les quantitats i proporcions que es van utilitzar no són exactament les mateixes descrites per 

Lee i Meisel, però s’aproximen bastant. El procediment que es va seguir és el següent: es van 

dissoldre 0,3 grams de nitrat de plata en 600 ml d’aigua destil·lada, a continuació es va col·locar 

la dissolució sobre un agitador magnètic amb placa calefactora i es va escalfar fins a l’ebullició, 

mentre s’escalfava la dissolució de nitrat de plata es van dissoldre 1,4 grams de citrat de 

sodi · 5·1/2 H2O en 100 ml d’aigua destil·lada, quan la dissolució de nitrat de plata va arribar a 

l’ebullició es van afegir 30 ml de la dissolució de citrat de sodi i es va deixar escalfant la mescla 

durant 1 hora mentre s’agitava amb l’agitador magnètic. 
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Mentre la mescla s’escalfava i s’agitava, es va poder observar que anava canviant de color a 

mesura que passava el temps. Al començament era transparent però als 10 minuts va agafar un 

color groc, durant els següents 5 minuts el color groc de la mescla es va anar enfosquint fins que 

va assolir un color marró. A mesura que el temps passava el marró es va anar fent més fosc fins 

que als 20 minuts la mescla va agafar un color negre (veure figura 17). Quan portava 30 minuts 

escalfant-se i agitant-se, el color era verd grisós (veure figura 18), per tant, s’havia anat aclarint 

respecte el color anterior. A partir dels 45 minuts, la mescla va assolir un color beix (veure figura 

19), el qual va ser l’últim color que va agafar la mescla durant el tems que es va estar escalfant. 

L’últim canvi de color que ha experimentat la dissolució és el pas de beix a un gris-blavós bastant 

fosc (veure figura 20). Els canvis de color que es van observar van ser deguts a la formació de 

les nanopartícules de plata, i a l’augment de la seva mida a mesura que passava el temps i que 

la temperatura de la mescla pujava. La raó per la qual la formació de nanopartícules fa canviar 

el color d’una dissolució, i que segons la mida que tinguin el color és diferent, ja s’ha explicat 

anteriorment en aquest treball. 

Figura 17: color de la mescla als 20 min.                   Figura 18: color de la mescla als 30 min  
                                                               

Figura 19: color de la mescla als 45 min.                                      Figura 20: color final de la mescla. 
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Quan va passar l’hora, es va deixar d’agitar i d’escalfar. Es va agafar una mostra de la mescla a 

la qual se li va afegir unes gotes d’una dissolució de NaCl i es va ficar a la centrifugadora. Això 

es va fer per comprovar que tots els ions de plata Ag+ s’havien reduït a Ag0. Ja que l’ió Cl- 

reacciona fàcilment amb el catió Ag+ formant el precipitat AgCl. Un cop es va treure la mostra de 

la centrifugadora es va observar que no hi havia cap precipitat, per tant es va concloure que tota 

la plata s’havia reduït. 

 

També es va comprovar si s’observava l’efecte Tyndall incidint amb una llum làser una mostra de 

la dispersió de nanopartícules de plata en un tub d’assaig. L’efecte Tyndall és un fenomen físic 

que causa que les partícules col·loïdals d’una dissolució o un gas siguin visibles al dispersar la 

llum. Al fer incidir la llum làser, es va observar com travessava la dissolució, això va ser degut a 

que les nanopartícules de plata dispersaven la llum làser incident (veure figura 21). Per tant, com 

aquest efecte es va comprovar, es va concloure que s’havien sintetitzat nanopartícules de plata. 

Figura 21: observació de l’efecte Tyndall sobre les nanopartícules de plata estabilitzades amb citrat de 
sodi. 
 

Per últim, es va fer una espectroscòpia UV-Vis de les AgNPs sintetitzades. Es va agafar una 

mostra de les nanopartícules en dissolució i es va ficar dins de l’espectrofotòmetre. També es va 

ficar una mostra d’una dissolució de citrat de sodi amb la mateixa concentració que hi havia a la 

dispersió de nanopartícules de plata, per tal de fer el blanc i que els valors obtinguts fossin deguts 

únicament a les AgNPs. L’aparell que es va utilitzar per a realitzar aquesta tècnica de 

caracterització no calculava l’absorbància en totes les longituds d’ona de l’espectre ultraviolat-

visible, sinó que només ho calculava per a 8 longituds d’ona determinades com a màxim. Les 

longituds d’ona utilitzades per a realitzar aquesta tècnica i l’absorbància respecte a cada una 

d’elles es poden observar a la figura 22). L’espectrofotòmetre tampoc feia espectres d’absorció, 

així que amb els valors de les longituds d’ona utilitzades i els valors d’absorció obtinguts es va 

fer una gràfica lineal amb l’Excel simulant un espectre d’absorció. 
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Figura 22: resultats obtinguts de l’espectroscòpia UV-Vis realitzada a les nanopartícules de plata 
estabilitzades amb citrat de sodi. 
 

El matràs Erlenmeyer on estaven les nanopartícules de plata en dissolució, sempre es cobria 

amb paper d’alumini quan s’acabava de treballar amb ell per evitar que la llum pogués fer-les 

malbé. 

 

4.2 Obtenció de nanopartícules de plata estabilitzades amb 

borohidrur de sodi 

La segona síntesi de nanopartícules de plata es va fer seguint el mètode Creighton. Aquest 

mètode és el més popular actualment degut a que s’obtenen nanopartícules de plata esfèriques, 

monodisperses i d’aproximadament 10 nanòmetres. S’utilitza nitrat de plata com a precursor 

metàl·lic i borohidrur de sodi (NaBH4) com a agent reductor i estabilitzant, per això el segon es 

posa en excés. 

 

Les proporcions i el procediment que es van utilitzar per a portar a terme la síntesi són molt 

semblants a les que van plantejaven Kandarp Mavani i Mihir Shah (2013) en el seu experiment 

de formació de nanopartícules de plata utilitzant el mètode Creighton. Es van dissoldre 0,3 grams 

d’AgNO3 en 500 ml d’aigua destil·lada, després es va fer una segona dissolució en la qual es van 

dissoldre 0,3 grams de NaBH4 en 250 ml d’aigua destil·lada. Acte seguit, per diluir la dissolució 

de borohidrur de sodi, es van agafar 25 ml i es van dipositar en un matràs aforat de 100 ml, el 

qual es va enrasar amb H2O. A continuació es van agafar 30 ml de la dissolució diluïda i es van 

dipositar a un matràs Erlenmeyer el qual estava en un bany d’aigua i gel i sobre un agitador 

magnètic (veure figura 23). Es va deixar refredar la mescla durant 20 minuts al mateix temps que 

s’agitava. Un cop van passar els 20 minuts, es van agafar 2 ml de la dissolució de nitrat de plata 

i es van afegir a l’Erlenmeyer, i després es va aturar l’agitació i es va treure la mescla del bany 

d’aigua i gel. 
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Figura 23: dissolució de NaBH4 en un bany d’aigua i gel. 
 

Durant el procés de síntesi, es va poder observar que a l’hora de dissoldre el borohidrur de sodi 

en l’aigua es produïen bombolles, això és degut a que es produeix una reacció que allibera 

hidrogen (AgNO3 + NaBH4         Ag + 1/2H2 + 1/2B2H6 + NaNO3). També es va poder observar 

que quan es van barrejar les dues dissolucions, es va produir un canvi de color instantani. La 

mescla va agafar un color groc (veure figura 24), el qual no va anar variant amb el temps. 

Figura 24: Color de la mescla al barrejar la dissolució de NaBH4 amb la d’AgNO3. 
 

Un cop feta la síntesi, es va traslladar una mostra de la dispersió de l’Erlenmeyer a un tub d’assaig 

i es va fer incidir una llum làser per comprovar si s’observava l’efecte Tyndall, i així determinar la 

formació o no de nanopartícules de plata. Com es pot veure  la figura 25, l’efecte Tyndall es va 

observar i per tant es va concloure que s’havien sintetitzat AgNPs. 
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A més a més, es va fer una espectroscòpia UV-Visible de les nanopartícules obtingudes. Es va 

fer de la mateixa manera que amb les nanopartícules obtingudes pel mètode Lee-Meisel, però 

aquest cop, la dissolució per fer el blanc no era de citrat de sodi, sinó que era de borohidrur de 

sodi, ja que és la substància que es va utilitzar per fer la síntesi pel mètode Creighton. Els 

resultats obtinguts es poden veure en la figura 26. Amb aquests resultats també es va fer una 

gràfica simulant un espectre d’absorció. 

Figura 25: observació de l’efecte Tyndall sobre les nanopartícules de plata estabilitzades amb borohidrur 
de sodi. 
 

Figura 26: resultats obtinguts de l’espectroscòpia UV-Vis realitzada a les nanopartícules de plata 
estabilitzades amb borohidrur de sodi. 
 

El matràs Erlenmeyer on estaven les nanopartícules de plata, sempre es cobria amb paper 

d’alumini quan s’acabava de treballar amb ell per evitar que la llum pogués fer-les malbé. 

 
 
 
 
 
 



-Nanopartícules de plata i el seu ús com a bactericides- 
 
 

35 

 

4.3 Determinació de la CMI de les nanopartícules obtingudes 

En aquesta part del treball de camp, es va voler comprovar l’efectivitat de les nanopartícules de 

plata que s’havien sintetitzat anteriorment contra els bacteris E. coli i S. aureus. Per a comprovar 

els seus efectes bactericides, es va avaluar la concentració mínima inhibitòria (CMI). 

 

Primer es va preparar el medi de cultiu, que era un brou Mueller-Hinton doble concentrat (veure 

figura 27). Després es van preparar dilucions a diferents concentracions de les dispersions de 

nanopartícules de plata i també d’una dissolució de nitrat de plata (veure figura 28). Les dilucions 

tenien les següents concentracions: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 i 0,5 µg d’AgNO3 /ml. Excepte les 

solucions d’AgNPs estabilitzades amb NaBH4, en aquest cas la concentració més alta era de 32 

µg d’AgNO3 / ml, ja que la dissolució mare a partir de la qual es van fer les dilucions no arribava 

als 64 µg d’AgNO3 / ml. Cada dilució era de 2 ml i a cada una se li va afegir 2 ml del brou Mueller-

Hinton doble concentrat, d’aquesta manera les concentracions d’AgNO3 es van reduir a la meitat 

i el brou va adquirir la concentració adequada. 

Figura 27: Brou Mueller-Hinton doble concentrat 
 

Figura 28: Dilucions de nanopartícules de plata i de nitrat de plata a diferents concentracions. 
 

Un cop fetes les dilucions, es van preparar 2 cultius de bacteris E. coli i 2 cultius de S. aureus en 

plaques de petri, i es van posar a incubar en una estufa durant 24 hores a 37ºC per a que es 

formessin colònies de bacteris (veure figura 29). Durant aquest temps, es van preparar 

dissolucions de citrat de sodi i de borohidrur de sodi (veure figura 30).  
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Les concentracions de les dissolucions de citrat de sodi eren: 128, 64, 32, 16 i 8  µg / ml. I les de 

borohidrur de sodi eren: 32, 16, 8, 4 i 2  µg / ml. Aquestes dissolucions eren el grup control de 

l’experiment. Cada dissolució del grup control era de 2 ml, i a cada una se li va afegir 2 ml de 

brou Mueller-Hinton doble concentrat. 

Figura 39: cultius de bacteris E. coli i S. aureus. 
 

Figura 30: dilucions del grup control. 
 

Un cop van passar les 24 hores, es van treure els cultius de bacteris de l’estufa, i amb una nansa 

de sembra es va agafar una mostra de cada cultiu i es va fer una dissolució. Per tant hi havia 4 

dissolucions de bacteris, 2 d’E. coli i 2 de S. aureus (veure figures 31 i 32). Cada dissolució tenia 

una terbolesa de 0,5 en l’escala de McFarland, això vol dir que hi havia entre 1x108 i 2x108 unitats 

formadores de colònies (UFC) / ml. Cada dissolució es va diluir per a que la seva concentració 

fos de 5x106 UFC / ml. 

Figura 31: cultius de bacteris després de 24 hores incubant-se. 
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Figura 32: dissolucions de bacteris E. coli i S. aureus. 
 

Després, es van dipositar 200 µl de cada una de les dilucions del grup control, de nanopartícules 

de plata i de nitrat de plata en una placa microtiter de 8x12 pous (veure figura 33). Es va fer per 

duplicat, ja que un mostra era per E. coli i l’altre per S. aureus. Es va fer un control positiu i un 

negatiu, al positiu es van dipositar 200 µl de brou Mueller-Hinton, i al negatiu  200 µl de la dilució 

de nitrat de plata amb una concentració de 8  µg / ml. El control positiu es va fer per comprovar 

que els bacteris utilitzats estiguessin en bones condicions i per comparar la terbolesa de les 

mostres amb les altres i així determinar si hi havia hagut creixement o no. En teoria hauria d’haver 

creixement bacterià en totes les mostres del control positiu. El control negatiu es va fer per 

comparar amb les altres mostres i així determinar si hi havia hagut creixement o no. En teoria en 

el control negatiu no hauria d’haver creixement bacterià.   

A cada mostra se li va afegir 20 µl de les dissolucions amb bacteris. Com que les mostres estaven 

per duplicat, a una se li va afegir 20 µl d’una de les dissolucions d’E. coli i a l’altra se li va afegir 

20 µl d’una de les dissolucions de S. aureus. Excepte en el grup negatiu, ja que en aquest grup 

no havia d’haver creixement bacterià. En el grup positiu no es va posar cap agent antibacterià 

perquè havia d’haver creixement bacterià. La concentració final de bacteris per mostra era de 

5x105 UFC / ml.  

Es va posar a incubar la placa microtiter a l’estufa a 37ºC durant 24 hores, i finalment es va 

observar si hi havia hagut creixement bacterià a les mostres. 

Figura 33: placa microtiter de 8x12 pous amb totes les mostres. 
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5. RESULTATS 

5.1 Obtenció de nanopartícules de plata 

Com ja s’ha explicat abans, en la primera síntesi la dispersió col·loïdal de nanopartícules de plata 

estabilitzades amb citrat de sodi va adquirir un color gris-blavós. Això vol dir que les 

nanopartícules que es van obtenir tenien formes i mides molt diferents, que és el que s’esperava. 

En canvi, la dispersió col·loïdal de nanopartícules de plata estabilitzades amb borohidrur de sodi 

va adquirir un color groc molt definit. Això vol dir que les nanopartícules  que es van obtenir eren 

esfèriques, tenien una mida d’aproximadament 10 nanòmetres i que eren monodisperses. Per 

tant, les dues síntesis van ser correctes i es van obtenir les nanopartícules de plata que 

s’esperaven. A més a més de comprovar aquest fet analitzant el color de la dispersió, també es 

pot comprovar amb els espectres d’absorció que es van fer (veure figura 34 i 35). 

Figura 34: espectre d’absorció de les AgNPs estabilitzades amb citrat de sodi. 
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Figura 35: espectre d’absorció de les AgNPs estabilitzades amb borohidrur de sodi. 
 

En el primer espectre, el qual correspon al de les nanopartícules obtingudes en la primera síntesi, 

es pot observar que la banda d’absorció no està definida i que és molt ample. Això vol dir que les 

nanopartícules no eren homogènies, ja que absorbien longituds d’ona diferents. Per aquesta raó 

la dispersió tenia un color gris-blavós no definit. 

En canvi, en el segon espectre es pot observar que la banda d’absorció és molt més estreta, està 

més definida i té que el seu màxim es troba a 400 nm. Això correspon a nanopartícules esfèriques 

d’aproximadament 10 nm i monodisperses, ja que les longituds d’ona que absorbeixen són 

gairebé les mateixes i el màxim es troba a 400 nm. Per aquesta mateixa raó la dispersió tenia un 

color groc definit. 

La concentració teòrica d’Ag0 en la dispersió col·loïdal d’AgNPs estabilitzades amb citrat de sodi 

era de 302,38 µg / ml. Com ja s’ha explicat abans, després de fer aquest càlcul, es va agafar una 

mostra de la dispersió i se li va afegir una dissolució de NaCl per observar si es formava algun 

precipitat. Com no es va observar cap, es va concloure que tota la plata s’havia reduït, i per tant 

es va obtenir un rendiment del 100%. 

La concentració d’Ag0 en l’altra dispersió era de 23,8 µg / ml. En aquest cas no es va comprovar 

de manera experimental, per tant per obtenir aquest resultat es va suposar que tota la plata es 

va reduir. 
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5.2 Determinació de la CMI de les nanopartícules obtingudes 

Figura 36: placa microtiter després de 24 hores d’incubació en una estufa a 37ºC. 
 

Les dilucions de nitrat de plata corresponen a les mostres que van des de la A1 fins a la A9 i des 

de la E1 fins a la E9. Les dilucions d’AgNPs estabilitzades amb citrat de sodi corresponen a les 

mostres que van des de la B1 fins a la B9 i de la F1 a la F9. Les mostres que van des de la C3 

fins a la C9 i de la G3 fins a la G9 corresponen a les dilucions d’AgNPs estabilitzades amb 

borohidrur de sodi. El grup control correspon a les mostres que van des de la D1 fins a la D10 i 

de la H1 fins a la H10. El control positiu correspon a les mostres de la columna 11 i el control 

negatiu a les de la columna 12. 

A totes les mostres que hi ha des de la fila A fins la D (incloses) se les va tractar amb E. coli. I a 

les mostres que hi ha des de la fila E fins la H (incloses) se les va tractar amb S. aureus. Excepte 

el control negatiu, que no es va tractar amb cap bacteri. 

 

Per saber si en una mostra va haver creixement bacterià o no, es va observar la terbolesa. 

Es pot observar que en el control negatiu hi ha dues mostres on va haver creixement bacterià 

(B12 i D12). Això vol dir que aquestes mostres es van contaminar amb el medi extern, ja que en 

cap moment se les va addicionar la dissolució de bacteris. En el control positiu va haver 

creixement en totes les mostres, per tant els bacteris i el medi de cultiu que es van utilitzar 

estaven en bones condicions. En totes les mostres del grup control (dilucions de citrat de sodi i 

NaBH4) va haver creixement. Per tant es pot deduir que aquestes dues substàncies no tenen 

propietats antibacterianes. Es pot observar que en totes les mostres de nanopartícules de plata 

estabilitzades amb borohidrur de sodi i les estabilitzades amb citrat de sodi va haver creixement 

bacterià, tant d’E. coli com de S. aureus. Per tant, les concentracions que es van utilitzar van ser 

insuficients per evitar el creixement bacterià.  
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En el cas de les AgNPs estabilitzades amb NaBH4, per a una concentració de 5x105 UFC / ml 

han de tenir una concentració major de 16 µg d’AgNO3 / ml per tenir efectes antibacterians contra 

E. coli i S. aureus. I en el cas de les AgNPs estabilitzades amb citrat de sodi, per a una 

concentració de 5x105 UFC / ml han de tenir una concentració major de 64 µg d’AgNO3 / ml per 

tenir efectes antibacterians contra E. coli i S. aureus. 

 

El cas de les mostres amb nitrat de plata dissolt és diferent. Ja que es pot observar que hi ha 3 

mostres en les que no va haver creixement bacterià. Les mostres A1 i A2, que tenien una 

concentració de 64 i 32 µg d’AgNO3 / ml respectivament, van ser tractades amb  E. coli, i la 

mostra E1, que tenia una concentració de 64 µg d’AgNO3 / ml, va ser tractada amb S. aureus.  

 

Les CMI per a E. coli (5x105 UFC / ml) són: 

• AgNO3 dissolt: 32 µg d’AgNO3 / ml = 20,32 µg d’Ag+ / ml. 

• AgNPs-Citrat de sodi: superior a 64 µg d’AgNO3 / ml o 40,64 µg d’Ag0 / ml. 

• AgNPs-Borohidrur de sodi: superiors a 16 µg d’AgNO3 / ml o 10,16 µg d’Ag0 / ml. 

 

Les CMI per a S. aureus (5x105 UFC / ml) són: 

• AgNO3 dissolt: 64 µg d’AgNO3 / ml = 40,64 µg d’Ag+ / ml. 

• AgNPs-Citrat de sodi: superior a 64 µg d’AgNO3 / ml o 40,64 µg d’Ag0 / ml. 

• AgNPs-Borohidrur de sodi: superiors a 16 µg d’AgNO3 / ml o 10,16 µg d’Ag0 / ml. 

 
 

Un cop es van fer aquestes observacions i es van determinar els resultats, es va agafar una gota 

de les 3 mostres en les quals no va haver creixement i es van expandir (cada una per separat) 

per una placa de petri amb medi de cultiu sòlid, per fer un cultiu de bacteris. Aquestes plaques 

de petri es van incubar durant 24 hores a 37ºC. Quan es van treure de l’estufa es va observar 

que no va haver creixement bacterià (veure figura 37). Això vol dir que els ions Ag+ tenen 

propietats bactericides i no bacteriostàtiques. Ja que si no va haver creixement és perquè tots 

els bacteris estaven morts. Per tant, en el cas del nitrat de plata dissolt la concentració mínima 

inhibitòria és igual a la concentració mínima bactericida. En el cas de la mostra E1, no es veia 

molt clar si hi havia hagut creixement bacterià. Ja que no era tant transparent com les altres dues 

però tampoc tenia la mateixa terbolesa que en les que sí que hi havia hagut creixement. Per tant, 

com no va haver creixement bacterià en la placa de petri, tampoc el va haver en el pou de la 

placa microtiter. 
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Figura 37: plaques de petri per comprovar la CMB del nitrat de plata. 

 

6. CONCLUSIONS 

Les conclusions que es poden extreure d’aquest treball són: 

• Els mètodes de síntesi es van seguir correctament ja que es van obtenir nanopartícules 

de plata pels dos mètodes (Lee-Meisel i Creighton). A més a més, es van observar 

diferències entre els dos tipus de nanopartícules obtingudes (el color de les dispersions 

col·loïdals era diferent i els espectres d’absorció també). No obstant això, no es van 

observar efectes antibacterians de cap dels dos tipus de nanopartícules i per tant, tampoc 

es van observar diferències entre les seves propietats antibacterianes. 

 

• Els efectes antibacterians dels ions Ag+ són més forts que els de les nanopartícules de 

plata estabilitzades amb citrat de sodi. Això vol dir que el mecanisme d’acció 

antibacteriana d’aquestes nanopartícules concorda amb el proposat pels investigadors 

que diuen que les propietats antibacterianes de les AgNPs es deuen únicament a 

l’alliberació d’ions Ag+. Ja que tota la plata que hi havia en les mostres de nanopartícules 

estabilitzades amb citrat de sodi estava reduïda, només hi havia uns pocs ions Ag+ que 

eren els alliberats per les nanopartícules. En canvi, en les mostres de nitrat de plata dissolt 

tota la plata que hi havia estava en forma de catió Ag+. 

 

• Els ions Ag+ tenen propietats bactericides i no bacteriostàtiques. Són més efectius contra 

E. coli que contra S. aureus, ja que la CMI en el cas d’E. coli és de 20,32 µg d’Ag+ / ml i 

en el cas de S. aureus és de 40,64 µg d’Ag+ / ml. Això és degut a les diferències entre la 

seva paret bacteriana, ja que E. coli és gramnegatiu i S. aureus és grampositiu. 
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• En el cas de que es tornés a repetir l’experiment microbiològic, per a poder observar les 

propietats antibacterianes de les nanopartícules de plata, es reduiria la concentració de 

bacteris. Ja que per a una concentració de 5x105 UFC / ml, cap dels dos tipus de 

nanopartícules va mostrar efectes antibacterians. Essent la CMI de les nanopartícules de 

plata estabilitzades amb citrat de sodi superior a 40,64 µg d’Ag0 / ml per als dos bacteris, 

i la de les nanopartícules de plata estabilitzades amb borohidrur de sodi superior a  10,16 

µg d’Ag0 / ml. 
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Comentari: Font directa oficial. És una tesin doctoral que tracta de nanopartícules ceràmiques. 

Ha sigut útil per a trobar informació sobre les característiques generals de les nanopartícules. 

 

Nuevas tecnologías y materiales (Laureano Cornejo) [recurs en línia] 

<http://nuevastecnologiasymateriales.com/metodos-de-sintesis-de-las-nano-particulas/> 

[Consulta: abril 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. És una web útil i amb molta informació sobre els diversos 

mètodes que hi ha per sintetitzar nanopartícules. 

 

 

http://www.nanotec.es/que-son-las-nanoparticulas/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Al·lotropia
http://nuevastecnologiasymateriales.com/resonancia-del-plasmon-de-la-superficie-rps-propiedades-optoelectronicas/
http://nuevastecnologiasymateriales.com/resonancia-del-plasmon-de-la-superficie-rps-propiedades-optoelectronicas/
https://www.monografias.com/trabajos93/nanotubos-de-carbono/nanotubos-de-carbono.shtml
http://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4255/tesis_329478.PDF?sequence=1
http://nuevastecnologiasymateriales.com/metodos-de-sintesis-de-las-nano-particulas/
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Universidad Argentina de la Empresa (Camila del Bene i Marina Florencia Gallardo) [recurs 

en línia] 

<https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/6519/PFI%20Del%20Bene%

20-%20Gallardo.pdf?sequence=3&isAllowed=y> 

[Consulta: abril 2019] 

Comentari: Font directa oficial. És un PDF d’un treball fet per Camila del Bene i Marina Florencia 

Gallardo en el que posen a prova els efectes bactericides de les nanopartícules de plata i de 

coure. 

 

Escuela Politécnica Nacional (Sandra Rojas, Victor H. Guerrero i Alexis Debut) [recurs en 

línia] 

<https://www.researchgate.net/publication/277555627_Propiedad_Bactericida_de_Telas_de_Al

godon_Impregnadas_con_Nanoparticulas_de_Plata> 

[Consulta: maig 2019] 

Comentari: Font directa oficial. És una pàgina web en la que està penjat un treball fet per  Sandra 

Rojas, Victor H. Guerrero i Alexis Debut a Equador. Aquest treball tracta de com sintetitzen 

nanopartícules de plata, de la seva caracterització i després la comprovació dels seus efectes 

bactericides dipositant-les en teles de cotó. Hi ha informació de qualitat però no ha sigut útil. 

 

International Journal of Engineering Research & Technology (Kandrap Mavani i Mihir 

Shah) [recurs en línia] 

<https://www.researchgate.net/publication/264383016_Synthesis_of_Silver_Nanoparticles_by_

using_Sodium_Borohydride_as_a_Reducing_Agent> 

[Consulta: juliol 2019] 

Comentari: És un treball fet per Kandrap Mavani i Mihir Shah de la Pandit Deendayal Petroleum 

University en el que s’explica com han sintetitzat nanopartícules de plata seguint el mètode 

Creighton. La metodologia que es va seguir per a sintetitzar AgNPs estabilitzades amb borohidrur 

de sodi en aquest treball és la plantejada per Kandrap Mavani i Mihir Shah en el seu treball. 

 

American Chemical Society (P. C. Lee i D. Meisel) [Recurs en línia] 

<https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/j100214a025> 

[Consulta: juliol 2019] 

Comentari: És un treball fet per P. C. Lee i D. Meisel al 1982. Una de les mescles que fan és el 

conegut col·loide Lee-Meisel. S’explica el procediment per a fer aquest col·loide, que és el que 

es va seguir en aquest treball per a sintetitzar nanopartícules de plata estabilitzades amb citrat 

de sodi. 

 

 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/6519/PFI%20Del%20Bene%20-%20Gallardo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/6519/PFI%20Del%20Bene%20-%20Gallardo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/277555627_Propiedad_Bactericida_de_Telas_de_Algodon_Impregnadas_con_Nanoparticulas_de_Plata
https://www.researchgate.net/publication/277555627_Propiedad_Bactericida_de_Telas_de_Algodon_Impregnadas_con_Nanoparticulas_de_Plata
https://www.researchgate.net/publication/264383016_Synthesis_of_Silver_Nanoparticles_by_using_Sodium_Borohydride_as_a_Reducing_Agent
https://www.researchgate.net/publication/264383016_Synthesis_of_Silver_Nanoparticles_by_using_Sodium_Borohydride_as_a_Reducing_Agent
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/j100214a025
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Universidad Complutense (Adela González Jiménez) [recurs en línia] 

<http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/ADELA%20GONZALEZ%20JIMENEZ.pdf> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font directa oficial. És un treball de fi de grau que tracta de l'ús de nanopartícules de 

plata en infeccions òssies. Hi ha molta informació i molt útil sobre les nanopartícules de plata. 

 

Wikipedia [recurs en línia] 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Plata> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. Aquesta pàgina web explica molta informació sobre la plata 

i ha sigut útil. 

Lenntech [recurs en línia] 

<https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. És una pàgina web que explica molta informació sobre la 

plata. 

 

Viquipèdia [recurs en línia] 

<https://ca.wikipedia.org/wiki/Argent_(element)> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. És una pàgina web que explica molta informació sobre la 

plata. Aquesta informació ha sigut útil per redactar la memòria. 

 

Fundación para el Conocimiento madri+d [recurs en línia] 

<https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/10/22/131528> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. Aquesta pàgina web parla sobre la contaminació d’aigües 

costeres per plata. Ha sigut útil per saber els problemes mediambientals que pot causar la plata. 

 

Desconegut [recurs en línia] 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2681/IV_-

_T%C3%A9cnicas_de_caracterizaci%C3%B3n._Conceptos_generales.pdf?sequence=8&isAllo

wed=y> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font directa oficial. És una part d’un treball en PDF en la que s’expliquen els diferents 

mètodes que hi ha per a la caracterització de materials. Com només és una part, no surt la 

portada del treball i per tant no es pot saber qui l’ha fet. 

 

 

http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/ADELA%20GONZALEZ%20JIMENEZ.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Argent_(element
https://ca.wikipedia.org/wiki/Argent_(element
https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/10/22/131528
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2681/IV_-_Técnicas_de_caracterización._Conceptos_generales.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2681/IV_-_Técnicas_de_caracterización._Conceptos_generales.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2681/IV_-_Técnicas_de_caracterización._Conceptos_generales.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Wikipedia [recurs en línia] 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_ultravioleta-visible> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. En aquesta pàgina web es parla sobre l’espectroscòpia UV-

Visible. Hi ha molta informació sobre aquesta tècnica de caracterització, la qual ha sigut molt útil 

per a explicar-la en aquest treball. 

 

Triplenlace (Jose Mª Gavira Vallejo) [recurs en línia] 

<https://triplenlace.com/2012/12/29/espectroscopia-infrarroja-i-vibraciones-moleculares/> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. És una pàgina web on es parla dels diferents modes de 

vibració de les molècules i de l’espectroscòpia infraroja. La informació que s’explica és molt útil i 

està molt ben explicada. 

 

Mundo Microscopio [recurs en línia] 

<https://www.mundomicroscopio.com/microscopio-electronico/> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. En aquesta pàgina web s’explica com funciona el microscopi 

electrònic i els diferents tipus que hi ha. També s’expliquen les tècniques de caracterització que 

es fan amb aquests microscopis. Hi ha molta informació i vídeos que ajuden a entendre-ho millor. 

 

SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN [recurs en línia] 

<http://www.scai.uma.es/areas/micr/sem/sem.html> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. En aquesta web s’explica la microscòpia electrònica de 

transmissió, una tècnica de caracterització. La informació és molt detallada, està molt ben 

explicada i ha sigut de gran utilitat. 

 

Wikipedia [recurs en línia] 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fuerza_at%C3%B3mica> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. En aquesta web s’explica com funciona el microscopi de 

força atòmica, el qual s’utilitza com a aparell per a la caracterització de materials. Hi ha molta 

informació i ha sigut útil. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_ultravioleta-visible
https://triplenlace.com/2012/12/29/espectroscopia-infrarroja-i-vibraciones-moleculares/
https://www.mundomicroscopio.com/microscopio-electronico/
http://www.scai.uma.es/areas/micr/sem/sem.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fuerza_atómica
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Park Systems [recurs en línia] 

<https://www.youtube.com/watch?v=g26stHX4YmE> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font indirecta no oficial. És un vídeo que explica de manera molt detallada com 

funciona el microscopi de força atòmica. 

 

CEIICH UNAM [recurs en línia] 

<https://www.youtube.com/watch?v=JsSQRxkhjtw> 

[Consulta: agost 2019] 

Comentari: Font directa oficial. En aquest vídeo apareixen un grup d’investigador que expliquen 

com funciona el microscopi de força atòmica. Tot s’explica d’una manera molt clara i entenedora. 

WIKIPEDIA [recurs en línia] 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Tyndall> 

[Consulta: setembre 2019] 

Comentari: Font no oficial. Aquesta web parla sobre l’efecte Tyndall. Hi ha molta informació sobre 

aquest fenomen. 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (Minerva Sánchez Moreno) [recurs en línia] 

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-

Msanchez/Sanchez_Moreno_Minerva_TFM.pdf> 

[Consulta: durant tot el treball] 

Comentari: Font directa oficial. És un PDF del treball de fi de màster de Minerva Sánchez Moreno. 

Parla dels nanomaterials i concretament de les nanopartícules de plata i les seves aplicacions 

en el sector alimentari. 

 

8. ANNEXOS 

Annex I: Aplicacions de la Nanotecnologia 

• Medi ambient: les aplicacions de la nanotecnologia en el medi ambient tenen relació amb 

el desenvolupament de materials, energies i processos no contaminants, alguns 

exemples poden ser: tractament d'aigües residuals, dessalinització d'aigua, 

descontaminació de sòls, tractament de residus, reciclatge de substàncies i sensors per 

a la detecció de substàncies químiques nocives o gasos tòxics. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g26stHX4YmE
https://www.youtube.com/watch?v=JsSQRxkhjtw
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Tyndall
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Msanchez/Sanchez_Moreno_Minerva_TFM.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Msanchez/Sanchez_Moreno_Minerva_TFM.pdf
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• Energia: les seves aplicacions tenen relació amb la millora dels sistemes de producció i 

emmagatzematge d'energia i reduir-ne el consum, especialment en energies netes i 

renovables. Alguns exemples són: el desenvolupament de nous aïllants tèrmics més 

eficients basats en nanomaterials, i l'augment de l'eficiència de les plaques solars gràcies 

a nanomaterials especialitzats en la captura i emmagatzematge d'energia solar. 

 

• Medicina: és la nanomedicina. Alguns exemples són: el desenvolupament de 

nanotransportadors de fàrmacs a llocs específics del cos, que poden ser útils en el 

tractament del càncer o altres malalties, biosensors moleculars amb la capacitat de 

detectar alguna substància d'interès com glucosa o algun biomarcador d'alguna malaltia, 

nanopartícules programades per reconèixer i destruir cèl·lules tumorals o bé reparar 

algun teixit com el teixit ossi a causa d'una fractura, nanopartícules amb propietats 

antisèptiques i desinfectants, etc. 

 

• Indústria d'aliments: aplicacions de sensors útils en l'assegurament de la qualitat i 

seguretat de l'aliment, detecció de frescor i vida útil d'un aliment i la detecció de 

microorganismes patògens, additius, fàrmacs, metalls pesants, toxines i altres 

contaminants. 

 

• Tèxtil: algunes aplicacions són: desenvolupament de teixits que repel·leixen les taques i 

no s'embruten, incorporació de nanomaterials electrònics que donin la possibilitat de canvi 

de color a les teles, o bé el control de la temperatura, aquests últims estan dins del que 

es diu "teixits intel·ligents". 

 

• Construcció: desenvolupament de materials (nanomaterials) més forts i lleugers, amb 

major resistència, vidres que repel·leixen la pols, humitat, pintures amb propietats 

especials, etc. 

 

• Electrònica: desenvolupament de components electrònics que permetin augmentar la 

velocitat de processament en els ordinadors, com per exemple amb circuits basats en 

grafè o nanotubs de carboni. 

 

• Tecnologies de la comunicació i informàtica: desenvolupament de sistemes 

d'emmagatzematge de dades de major capacitat i menor grandària, dispositius de 

visualització basats en materials amb major flexibilitat o altres propietats com la 

transparència que permetin crear pantalles flexibles i transparents. 
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• Agricultura: les aplicacions de la nanotecnologia en l'agricultura, tenen relació amb 

millores en plaguicides, herbicides, fertilitzants, millora de sòls, producció de sensors que 

detectin els nivells d'aigua i/o d’altres substàncies. 

 

• Ramaderia: consisteixen en el desenvolupament de xips per a identificació d'animals, 

nanopartícules per administrar vacunes o fàrmacs, sensors per detectar microorganismes 

i malalties a més de substàncies tòxiques. 

 

• Cosmètica: el desenvolupament de cremes antiarrugues o cremes solars amb 

nanopartícules. 

 

Annex II: Tècniques top-down 

• Evaporació tèrmica: consisteix en l’escalfament del material que es vol dipositar fins a la 

seva evaporació. Es porta a terme en una cambra de buit en la qual es condensa el vapor 

sobre una làmina freda, es necessita un control precís de les condicions de creixement 

constant per no produir una modificació de la morfologia de la capa dipositada. 

 

• Depòsit químic en fase vapor: consisteix en la descomposició d’un o diversos compostos 

volàtils a l’interior d’una cambra de buit, damunt de la superfície d’un sòlid, per donar lloc 

a la formació d’un material en forma de nanopartícules. 

 

• Preparació de clústers 27  gasosos: s’utilitza un làser que emet polsos de llum d’alta 

potència per a produir vapors atòmics metàl·lics que són traslladats en un gas que no 

reacciona per després ser dipositats en un òxid monocristal·lí28 o algun altre substrat, sota 

unes condicions de UHV29 (ultra-alt buit). 

 

• Implantació d’ions: consisteix en implantar ions d’un material en un sòlid, d’aquesta 

manera canvien les seves (del sòlid) propietats físiques i químiques, ja que l’ió que 

s’implanta pot ser d’un material totalment diferent al sòlid. També es poden causar canvis 

en l’estructura del sòlid, ja que la seva estructura cristal·lina pot ser danyada durant el 

procés. El material necessari per a portar a terme aquest procés consisteix en una font 

d’ions de l’element desitjat, un accelerador on aquests ions siguin electrostàticament 

accelerats fins a tenir una alta energia i una cambra on els ions impactin contra el sòlid. 

 

                                                 
27La paraula clúster ve de l’anglès, la seva traducció és: conjunt, grup o cúmul. 
28Un monocristall és un material en què la seva xarxa cristal·lina és contínua, sense interrupcions, té un 

ordre atòmic perfecte. 
29Pressions més baixes que 10-7 Pascals. 
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• Mòlta: consisteix en moldre partícules de mida macro o micromètrica mitjançant molins 

d’alta eficiència. Les partícules resultants d’aquest procés són classificades per mitjans 

físics, d’aquesta manera es recuperen les que tenen mida nanomètrica. Durant aquest 

procés mecànic (la mòlta) és possible que es donin reaccions químiques entre els 

materials que s’utilitzen, a raó d’això s’ha estudiat la mecanosíntesi per reacció entre 

metalls i òxids amb la finalitat d’obtenir materials compostos nanoestructurats. 

 

Annex III: Tècniques bottom-up 

• Reducció fotoquímica i radioquímica: La reducció fotoquímica (fotòlisi) i la radicació-

química (radiòlisi) es diferencien pel nivell d’energia que utilitzen. La síntesi fotoquímica 

utilitza energies per sota de 60 eV30, mentre que la radiòlisi utilitza energies de 103-104 

eV. Els mètodes de fotòlisi i radiòlisi tenen avantatges sobre el mètode de reducció 

química. Ja que aquests mètodes produeixen nanopartícules d’alta puresa degut a que 

no tenen les impureses que es creen quan s’utilitzen reductors químics. A més, la reducció 

fotoquímica i radioquímica permeten produir nanopartícules en condicions d'estat sòlid i 

a baixes temperatures.  

 

La reducció fotoquímica en dissolució s'utilitza normalment per sintetitzar nanopartícules 

de metalls nobles. Aquestes partícules s’obtenen a partir de la sal corresponent dissolta 

en aigua o altres dissolvents. La fase contínua quan està sota l’acció de la llum forma 

espècies actives. Les espècies actives són productes intermedis molt reactius, un 

exemple pot ser un electró solvatat, que és un electró lliure en una dissolució. Un exemple 

de fotòlisi per obtenir nanopartícules podria ser utilitzar una sal de plata com a precursor 

metàl·lic i aigua com a dissolvent. La sal de plata en aigua s’ionitza i queden àtoms de 

plata carregats positivament (Ag+). Quan s’aplica energia a la dissolució es produeix la 

següent reacció: 
 

H2O            eeq
- + H + OH 

 

L’electró lliure reacciona amb els àtoms de plata i es per tant es queden neutres: 
 

Ag+ + eeq
-            Ag0 

 

Després els àtoms de plata neutres s’agruparan per formar nuclis primaris que aniran 

creixent fins a un límit, igual que en la reducció química. 

 

 

                                                 
30Un electró-volt és una unitat d’energia que correspon aproximadament a 1,6x10-19 Joules 
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La distància que hi ha entre les nanopartícules obtingudes per radiòlisi és menor que les 

obtingudes per fotòlisi, degut a que la distribució dels productes intermedis produïts 

durant el procés de síntesi és més uniforme. Aquest mètode està tenint una gran 

acceptació degut a la seva reproductibilitat i disponibilitat. 

 

• Irradiació amb microones: Aquesta tècnica produeix nanopartícules amb una dispersió de 

mida molt baixa, és a dir, totes tenen gairebé la mateixa mida, però no sempre 

s’aconsegueix un control precís de la seva morfologia. Les microones actuen com a 

camps elèctrics d’alta freqüència capaces d’escalfar qualsevol material que contingui 

càrregues elèctriques, com per exemple les molècules d’un dissolvent polar o els ions 

conductors d’un sòlid. Aquest mètode és bastant utilitzat perquè és ràpid uniforme i efectiu, 

això és degut a les microones, que fan que les velocitats de les reaccions augmentin 

considerablement. 

 

• Us de dendrímers: La síntesi de nanopartícules també s’ha dut a terme utilitzant 

dendrímers. La seva mida varia entre 2 i 15 nm, per tant s’utilitzen com a nanorreactors 

que permeten la síntesi de partícules de forma i mida definida. Això s’aconsegueix alterant 

la naturalesa dels dendrímers, els seus grups funcionals poden ser alterats amb grups 

hidroxils i carboxils. Els dendrímers amb diferents generacions i grups funcionals són 

adequats per a la síntesi de nanopartícules monometàl·liques i bimetàl·liques. Amb 

aquest mètode s’han sintetitzat nanopartícules d’or d’entre 1 i 3 nm i nanopartícules de 

platí i pal·ladi d’entre 1 i 2 nm. 

 

• Síntesi solvotermal: En aquest mètode s’agrupen un conjunt de tècniques en les que un 

precursor metàl·lic dissolt en un líquid i tancat en un recipient s’escalfa per sobre del seu 

punt d’ebullició. Això provoca que dins del recipient hi hagi una pressió superior a 

l’atmosfèrica, i permetrà que es faciliti la interacció entre el dissolvent i el precursor. El 

líquid que s’utilitza habitualment és l’aigua, i quan això és així la tècnica rep el nom de 

síntesi hidrotermal, però cada cop s’utilitza amb més freqüència altres líquids com per 

exemple dissolvents orgànics. Aquestes tècniques requereixen llargs temps de reacció.  

 

En la síntesi hidrotermal el dissolvent que s’utilitza és l’aigua, com ja s’ha mencionat 

abans, i les mescles estan en un medi amb temperatures superiors als 100 ºC i pressions 

més altes d’1 bar31. L’objectiu d’aquesta tècnica és aconseguir dissoldre substàncies que 

són molt poc solubles i que en unes condicions més habituals no es dissoldrien. 

 

                                                 
31És una unitat de pressió una mica menor que l’atmosfera, 1 atm = 1,01325 bar. 
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• Mètode sol-gel: És un procés químic en fase humida (líquida) molt utilitzat per a la síntesi 

de nanomaterials, normalment d’òxids metàl·lics. Aquest mètode és molt atractiu ja que 

els processos que hi tenen lloc són a baixa temperatura, i també per la alta puresa i 

homogeneïtat del material obtingut.  

 

Es parteix d’una dissolució o sol que acostuma a tenir alcòxids32 metàl·lics o clorurs 

metàl·lics com a precursors. Aquesta dissolució pateix reaccions d’hidròlisi 33  i 

policondensació 34  per a formar una dispersió col·loïdal, la qual després d’una 

polimerització 35  formarà un gel. Un gel polimèric conté una immensa xarxa de 

macromolècules, la qual fa que el dissolvent quedi atrapat a dins impedint que se separi 

de la mescla. D’altra banda, el líquid fa que el gel no esdevingui una massa compacta. 

Després es fa la deshidratació parcial del gel, que produeix un residu sòlid elàstic que rep 

el nom de xerogel. Finalment, aquest residu sòlid és deshidratat totalment i tractat amb 

calor de manera que s’obté el material nanoestructurat.  

 

Aquest procés també pot presentar algunes variacions que donaran lloc al mateix material 

però de formes diferents, tal i com es veu a la figura 38. 

         Figura 38: representació gràfica del mètode sol-gel amb les seves alternatives. 

                                                 
32És un alcohol que ha perdut l’hidrogen del seu grup OH, com a resultat queda un grup orgànic enllaçat 

a un àtom d’oxigen carregat negativament. 
33Es tracta d’una reacció química on un dels reactius és l’aigua, la qual també és el dissolvent de la 

dissolució, i on l’altre reactiu és el solut. 
34És un procés de polimerització en el que diverses substàncies reaccionen per crear un o més 

monòmers, els quals s’uniran entre sí per formar un polímer. En cada unió de monòmers es perden 
àtoms. 

35És un procés químic pel qual diversos monòmers s’uneixen entre sí per donar lloc a un polímer. No hi 
ha pèrdua d’àtoms en les unions dels monòmers. 
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Annex IV: Tècniques de caracterització 

Les tècniques que s’expliquen a continuació són les més comuns per a la caracterització de 

nanopartícules, i estan ordenades segons la informació que donen. 
 

• Propietats òptiques i anàlisi elemental 

◦ Espectroscòpia d'infraroig de transformada de Fourier (FTIR): Aquesta tècnica utilitza 

la interacció de la radiació infraroja amb la matèria per obtenir informació sobre 

l’estructura molecular. El principi de funcionament d’aquesta espectroscòpia es basa 

en l’excitació dels modes de vibració i rotació dels àtoms i enllaços d’una molècula al 

ser irradiats amb llum infraroja. La regió de l’infraroig en l’espectre electromagnètic va 

des de 780 nm fins a 1000 µm. La regió infraroja total pot dividir-se en 3 parts, la 

propera, la mitjana i la llunyana. 

Les molècules es traslladen i giren i els seus àtoms vibren. La vibració d’una molècula 

és molt complexa, però es pot entendre com una combinació de diversos moviments 

vibratoris molt simples. Cada un d’aquests moviments simples es diu mode normal de 

vibració. Les molècules no lineals compleixen la següent fórmula: modes normals de 

vibració = 3n-6. On «n» és el número d’àtoms de la molècula. Per a les molècules 

lineals la fórmula és 3n-5. Els modes normals de vibració solen ser els que es mostren 

en la figura 39. 

  
                     Figura 39: representació gràfica dels tipus més comuns de modes normals de vibració. 
 
 

Si la freqüència de la radiació infraroja coincideix amb la freqüència de vibració de la 

molècula sobre la qual incideix, la molècula passa a un estat de vibració superior on 

ni els seus modes de vibració ni les seves freqüències varien, però sí es produeix un 

canvi en l’amplitud de la vibració molecular. La conseqüència d’això és l’absorció de 

radiació. 
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Cada molècula segons les característiques dels seus enllaços absorbirà radiació 

d’una o varies longituds d’ona determinades, per tant podrà ser identificada. 

 

Aquesta espectroscòpia s’utilitza com a caracterització de les nanopartícules per 

saber quines molècules intervenen en la seva síntesi i també per saber quines 

molècules estan enllaçades a la seva superfície en el cas de que hi hagi. 

 

◦ Espectroscòpia fotoelectrònica de rajos X (XPS): És una tècnica d'anàlisi químic, la 

qual ens dona informació sobre la composició atòmica de la superfície de la mostra, 

la seva estructura i el grau d’oxidació dels elements que formen les partícules que 

s’estan estudiant. 

 

Consisteix en irradiar la mostra mitjançant un feix de rajos-X i això provoca l’excitació 

dels nivells més interns dels àtoms, fent que els electrons de la superfície del material 

escapin. Es mesura la quantitat d’electrons que han escapat i l’energia cinètica que 

tenien, això dóna informació sobre l’energia dels nivells dels àtoms emissors, i per 

tant es pot saber la naturalesa d’aquests. Aquesta tècnica es realitza en condicions 

de UHV. 

 

En el cas de les AgNPs i d’altres nanopartícules metàl·liques, aquesta tècnica permet 

saber les energies d’enllaç del metall reduït, per tant es pot observar l’efectivitat del 

mètode de reducció utilitzat per a la formació de les nanopartícules. 

 
• Morfologia 

 

Els microscopis electrònics són uns dels instruments més utilitzats per a la caracterització 

de nanomaterials, ja que permeten observar la seva forma, mida i rugositat. Funcionen 

amb els principis bàsics d’un microscopi òptic, però enlloc de fer passar un feix de llum 

visible, fan passar un feix d’electrons. Ja que la seva longitud d’ona és molt menor i això 

permet que es pugui arribar a una resolució major. 

 

Els microscopis electrònics estan formats per: un canyó d’electrons que generalment està 

format per un filament de tungstè el qual és escalfat per a que els electrons tinguin 

l’energia suficient per a escapar dels àtoms, una sèrie de lents electromagnètiques que 

generen camps elèctrics i magnètics els quals produeixen que les trajectòries dels 

electrons divergeixin o convergeixin en un punt, i un sistema que registra les imatges que 

produeixen els electrons a l’interaccionar amb la mostra. També ha d’haver una càmera 

de buit, ja que si hi hagués aire els electrons interaccionarien amb les molècules i no es 

podria determinar la seva trajectòria correctament. La mostra es col·loca en la cambra de 

buit, per això no es possible observar mostres vives amb un microscopi electrònic. 
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◦ Microscòpia electrònica de transmissió (TEM): És una tècnica molt utilitzada per a la 

caracterització estructural de nanopartícules, ja que et permet obtenir informació 

sobre la mida, la forma (en 2 dimensions) i el seu estat d’agregació. El microscopi 

electrònic de transmissió utilitza un feix d’electrons d’alta energia (80-300 keV) i la 

seva longitud d’ona és d’entre 0,001 i 0,1 nm. Aquesta tècnica consisteix en fer passar 

el feix d’electrons a través d’una mostra la qual ha de ser molt prima. El detector 

d’electrons que s’encarrega de fer la imatge només detecta aquells que travessen la 

mostra, per tant en les zones més clares de la imatge és on han passat més electrons 

i en les més fosques on han passat menys. La mostra ha de tenir un gruix de menys 

de 2000 Å36 perquè sinó els electrons no podrien travessar-la. 

Un inconvenient d’aquesta tècnica és que s’ha de tenir molta cura en la preparació de 

les mostres, per exemple, les nanopartícules que estan en una suspensió col·loïdal 

s’han de deixar assecar en unes condicions específiques abans d’utilitzar-les com a 

mostra. Un altre inconvenient és que no es pot obtenir informació de la superfície de 

la mostra, com la rugositat o la forma tridimensional. 

                   Figura 40: imatge TEM de nanopartícules de plata. 
 

◦ Microscòpia electrònica de rastreig (SEM): Aquesta tècnica s’utilitza per obtenir 

imatges de la superfície de la mostra, les quals tenen una resolució de gran profunditat 

fet que fa que semblin tridimensionals. 

 

En el microscopi electrònic de rastreig també és necessari que els electrons impactin 

contra la mostra, però en aquest cas els electrons no il·luminen a la vegada tota la 

mostra, sinó que es fa un escanejat passant per tots els punts de la mostra. Utilitza 

un feix d’electrons de baixa energia (1-30 keV) Quan els electrons impacten contra la 

mostra perden energia a causa de les interaccions amb els àtoms, aquesta pèrdua 

d’energia pot ser en forma de calor o de rajos-X. A més amés d’això també s’emeten 

electrons de la superfície de la mostra que es desprenen, es coneixen com a electrons 

secundaris. 

                                                 
36L’àngstrom és una unitat de mesura equivalent a 0,1 nm o 1x10-10 m. 
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Aquest microscopi conté diferents detectors els quals proporcionen informacions 

diferents. Hi ha un detector dels electrons secundaris el qual dóna informació 

topogràfica de la mostra, és a dir, de la forma de la seva superfície. Un altre detector 

és el dels electrons retrodispersats, que són aquells que xoquen contra el nucli d’un 

àtom de la mostra i són repel·lits en sentit contrari. Aquest detector dóna informació 

sobre la composició de la superfície, ja que la intensitat de la repulsió varia segons el 

nombre atòmic de l’àtom que la produeix. També hi ha un detector dels rajos-X 

generats per la mostra, els quals són característics de cada element que la forma, per 

tant permet obtenir informació de la composició de la superfície. 

 

La seva principal avantatja respecte la TEM és que la preparació de les mostres és 

més fàcil, ja que no és necessari que siguin tan primes. Un inconvenient és que per a 

evitar l’acumulació de càrrega electrostàtica durant la irradiació, almenys la superfície 

de la mostra ha de ser conductora. En cas de que no ho sigui s’ha de recobrir la 

mostra amb una capa de material conductor, i al fer això hi ha risc de que es perdi 

part de la informació de la superfície de la mostra.  

L’augment que poden aconseguir aquests microscopis no és tan elevat com un de 

transmissió, però el fet de que pugui donar una visió aparentment tridimensional de la 

superfície de la mostra fa que sigui una tècnica molt útil en determinats casos. 

                    Figura 41: imatge SEM de nanopartícules de plata. 
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◦ Microscòpia de forces atòmiques (AFM): En general aquesta tècnica s’utilitza per 

obtenir informació sobre la dispersió i agregació de les nanopartícules, a més a més 

de la seva mida, estructura i morfologia. El microscopi de força atòmica és una de les 

poques eines que pot donar informació espacial sobre una superfície en les 

coordenades X, Y i Z amb molta precisió en l’escala nanomètrica. Aquest aparell està 

format per una micropalanca la qual a un extrem té una punta molt prima, 

concretament de 5 nm. També té un làser el qual incideix sobre la micropalanca i al 

rebotar incideix en un sensor. 

 

L’AFM consisteix en rastrejar la superfície de la mostra amb la punta de la 

micropalanca en les coordenades X i Y. La mostra està situada sobre un aparell que 

es mou a velocitats nanomètriques, d’aquesta manera la punta pot rastrejar la seva 

superfície. 

 

Al recórrer la superfície, la micropalanca s’adapta a aquesta, per tant quan l’altura 

canvia, la punta baixa o puja per tornar a estar en contacte. Això provoca que la 

micropalanca es flexioni, i degut a això la direcció del làser a l’incidir contra el sensor 

canvia. El sensor detecta les variacions que hi ha en la direcció del làser i a partir 

d’això pot fer un mapa topogràfic de la superfície del material nanoestructurat. En el 

mapa topogràfic hi ha informació de les coordenades X, Y i Z. 

 

Hi ha tres maneres diferents de com la punta incideix sobre la superfície: la de 

contacte, la de no contacte i la intermitent. En la de contacte, com el seu propi nom 

indica, la punta està sempre en contacte amb la superfície de la mostra. Aquesta 

modalitat pot danyar els materials que siguin tous i delicats, com per exemple les 

mostres biològiques.  

En la de no contacte, la micropalanca oscil·la a poca distància just per sobre de la 

superfície mentre explora la mostra. En cap moment la punta toca el material, això fa 

que l’agudesa de la punta no es perdi i que la mostra quedi intacte. En la intermitent, 

la micropalanca també oscil·la per sobre de la superfície però en aquest cas la toca 

de manera intermitent. En aquesta modalitat es destrueix l’agudesa de la punta 

ràpidament i això provoca una pèrdua de resolució en la imatge obtinguda, també pot 

danyar la superfície de la mostra. 
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L’AFM no només s’utilitza per a la caracterització de nanopartícules, sinó que també 

es fa servir per a manipular la superfície d’un material nanoestructurat, ja que com 

s’ha explicat abans, la punta de l’aparell desgasta la superfície de les mostres. 

                    Figura 42: imatge AFM de nanopartícules de plata. 

 

 

 

 

 

 
 


