www.nm.iau-shahrood.ac.ir
نانومواد1-7 )1399( 41:12 :

مقاله پژوهشی

سنتز و بررسي فعالیت فوتوکاتالیستي نانوذرات مگنتیت Fe3O4
سعید امیری ،حبیب حمیدینژاد* و علياکبر آشكاران
گروه فیزیک حالت جامد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر

تاريخ ثبت اولیه ،1398/06/17 :تاريخ دريافت نسخه اصالح شده ،1398/08/15 :تاريخ پذيرش قطعي1398/09/21 :

چكیده
در این پژوهش ،اکسید آهن مغناطیسی ( )Fe3O4با روش تجزیهه گرمهایی و بها ااهه اده از پهیشمهادهههای آههن ااههیس ااههونای ،دی نیهس اتهر،
اولیالمین ،اولئیک ااید و تواط دو الکس ایکلوهگزانول و اکهادکانول بطور جداگانه ااخهه شدند که در نهیجه ااخت با این روش ،نهانو رای
اکسید آهن با ابعاد مه اوی بدات آمد .جهت مشخصهیابی این مواد از میکرواکوپ الکهرونی روبشی ( ،)SEMپراش پرتهو ایکه

(،)XRD

میکرواکوپ الکهرون عبوری ( )TEMو طیفانج نوری فرابن ش -مرئی ( )UV-Visااه اده گردید .فعالیت کاتالیسههی ایهن نهانو رای بهرای
تخریب دو رنگ آلی مهیس آبی و رودامین بی با غلظت  ۱0-5 Mو با گذشت زمان مورد بررای قرار گرفت که نهایج بدات آمده نشهان دهنهده
حذف رنگهای آلی بوایله این نانو رای میباشد .تخریب این رنگها بوایله نانو رای ااخهه شده با ایکلوهگزانول به دلیس ابعهاد کهوتکهر،
بیشهر اات.
واژههای کلیدی :نانوذرات مغناطیسي ،فعالیت کاتالیستي ،تخريب رنگ.

 -1مقدمه

مغناطیسی خارجی و امیت پایین در بسیاری از شاخههای نانو
مهورد ااههه اده قههرار مهیگیرنهد .اکسهیدهههای آهههن ترکیبههاتی

بهها پیشههرفت فنههاوریهههای جدیههد خصوصهها فنههاوری نههانو،

مهشکس از آهن و اکسیژن هسههند کهه بهه اشهکال مه هاوتی در

پاکاازی آب از عناصر انگین ،رنگهای آلی ،باکهریها و

طبیعت وجود دارند و شناخهه شدهترین فازههای آن مگنهیهت

دیگر آلودگیها مورد توجه قرار گرفهه ااهت  .]۱نهانو رای

( ،)Fe3O4مگهمیهههههت ( )γ-Fe2O3و هماتیهههههت ()α-Fe2O3

مغناطیس هی اکس هید آهههن دارای خههواج جههالبی هسهههند کههه

هسهند .مگنهیت مشهورترین ماده معدنی مغناطیسی روی زمین

می توانند کاربردهای مخهل ی از قبیس کاتالیز ،آنهی باکهریهال،

دائم از خود نشان میدهد و در دمای

اات .مگنهیت مغناطی

اات .این ماده به دلیس شکاف انرژی نسبها

تص یه آب و غیره داشهه باشند  .]2این نانو رای مغناطیسی به

اتاق فریمغناطی

دلیس ارزان و به صرفه بودن انهز ،قابلیت جدااازی بها میهدان

کوتک رفهار شهبه فلهزی از خهود نشهان مهیدههد  .]3ناحیهه

* عهدهدار مكاتبات :حبیب حمیدینژاد
نشاني :گروه فیزیک حالت جامد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر
تلفن ،0۱۱-35302485 :دورنگار ،0۱۱-35302485 :پست الكترونیكيh.hamidinezhad@umz.ac.ir :
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

ممنوع انرژی شکاف نواری نامیده میشود که همان اخههالف

نوری ،هزینه انجام واکهنش را کهاهش مهی دههد .واکهنشهها

انرژی دو نوار ظرفیت و راانش اات .ماکزیمم نوار ظرفیهت

اری تر و شرایط واکنش مالیمتهر رخ مهیدههد .همچنهین بها

و مین هیمم نههوار راههانش بههه دو صههوری نسههبت بههه هههم واق ه

ااه اده از کاتالیزورهای نوری طیف وایعی از آلهودگیههای

میشوند .اگر ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار راهانش در

زیست م یطی آلی به دی اکسید کربن و آب تبدیس میشهود

اندازه حرکت یکسانی قرار گیرند و اندازه حرکت الکههرون،

.]۱6

در جهش از نوار ظرفیت بهه نهوار راهانش ،تغییهر نکنهد ،ایهن

پههژوهشهههای انجههام گرفهههه از ابهههدا تههاکنون نشههان مههیدهنههد

وضعیت شهکاف نهواری مسهه یم نامیهده مهیشهود .ولهی اگهر

مطالعای زیادی بوایله م

ان بر روی نانو رای اکسید آهن

ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار راانش در اندازه حرکت

به منظور حذف آالینده های درون آب انجام شهده ااهت .بهه

یکسان قرار نگیرنهد ،در برانگیخهگهی یهک الکههرون از نهوار

عنههوان نمونههه لههی و همکههارانش در گزارشههی نشههان دادنههد

ظرفیت به نوار راانش ،نه تنها انرژی زیادی صرف مهیشهود،

نانو رای اکسید آهن پوشانده شده با هومیک ااید ) (HAکه

بلکه ،تغییری در اندازه حرکت آن نیهز بوجهود خواههد آورد

از روش همرفهی و تواط نمک های ارزان انهز شد می توانهد

که به این حالت شکاف نواری غیرمسه یم گ هه مهیشهود .]4

به اهادگی در گرادیهان میهدان مغناطیسهی کهم اهبب حهذف

همچنین اثرای اهط ی تهاثیر زیهادی روی نهانو رای اکسهید

آنیون فلزای انگین از آب شود  .]۱7م

ان اثهر نهانو رای

آهن دارند  .]5همانطور که اطح مواد مغناطیسی آهن اکسید

آهن را برای حذف یونهای ارب از م لولهای آبهی مهورد

کاهش یافهه اات ،پااخ آنهها بهه میهدان مغناطیسهی خهارجی

مطالعه قرار دادند .نهایج حاصس از ایهن برراهی نشهان داد کهه

کاهش مییابد  .]6روشهای زیادی بهرای اهنهز نهانومواد بهر

این نانو رای توانایی حذف یون ههای اهرب از م لهولههای

پایههه اکسههید آهههن وجههود دارد .ایههن روشههها شههامس روش

آبههی را دارد  .]۱8در پههژوهش دیگههری نهههایج بداههت آمههده

هیههدروترمال  ،]8،9تجزیههه گرمههایی  ،]۱0،۱۱هههمراههوبی

حاکی از آن اات کهه نهانو رای اکسهید آههن پهانسهیس قابهس

 ،]۱2،۱3اس-ژل  ]6و روش کلوئیدی شیمیایی  ]۱4ااهت.

مالحظهای در جذب آرانیک از آبهای صنعهی دارند .]۱9

روش تجزیههه حرارتههی بطهههور موف یهههتآمیهههز بهههرای اهههنهز

در گههزارش دیگههری نههانو رای اکسههید آهههن بههرای برداشهههن

نانوکریسهههالههها نی هز عمومیههت یافهههه ااههت .انههدازه و شههکس

رنگهای کاتیونی انهز شدند .در این گزارش فعالیت جهذب

نانوکریسهالها میتواند با تغییر واکنشپذیری و غلظهت پهیش

 Fe3O4برای حذف مهیلن آبی ،رودامین  ،Bاافرانین ،Tبن شه

ماده کنهرل شود .نانوکریسهالهای  Fe3O4با انهدازهههای قابهس

ژنهیان ،فوکسین پایه و مهیس نارنجی از م لولهای آبهی مهورد

تنظیم میتوانند با اشکال کنههرل شهده در رنهجههای مخهلهف

بررای قرار گرفهت بهه طوریکهه  Fe3O4بهه راحههی از م هیط

نانومهری به صوری رای کروی ریز به روش تجزیه حرارتی

واکنش با ااه اده از یک آهنربا خارجی میتواند جهدا شهود.

انهز شوند .اکسیدهای فلزی ،کامپوزیتها ،اصهال شهیمیایی

نهایج ت ی ای این پژوهشگران نشان داد کهه  Fe3O4مهادهای

اطح برخی مواد ،اول یدهای فلزی و نانوکاتالیزورهای نوری

امیدوار کننده برای جذب رنگهای کاتیونی در م هیطههای

از انواع کاتالیزورهای نهوری هسههند .پایهداری نهوری ،خنثهی

آبی اات .]20

بههودن فیزیولههوژیکی و ش هیمیایی ،در داهههرو و ارزان قیمههت

در پژوهش حاضر اکسید آههن مغناطیسهی ( )Fe3O4بها روش

بودن ،توانایی جذب اط ی واکنشگرها ت هت فعهالاهازی

تجزیه گرمایی تواط الکسهای ایکلوهگزانول و اکهادکانول

فوتونی موثر ،دارا بهودن شهکاف انهرژی منااهب از مهمههرین

بطههور اههاخهه شههدند .از میکرواههکوپ الکهرونههی روبشههی

ویژگیهایی اات که یک کاتالیزور نوری بهرای شهرکت در

( ،)SEMپراش پرتو ایک

( ،)XRDمیکرواکوپ الکههرون

واکنش بهه آن نیازمنهد ااهت  .]۱5ااهه اده از کاتالیزورههای

عبهههوری ( )TEMو طیه هفاهههنج نهههوری فهههرابن ش -مرئه هی

سنتز و بررسي فعالیت فوتوکاتالیستي ...
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( )UV-Visبرای مشخصهیابی این مواد ااه اده گردید .اپ

و در اهههانهری یوژ بههها  7000دور و بهههه مهههدی  5 minقهههرار

فعالیت کاتالیسهی این نانو رای برای تخریهب دو رنهگ آلهی

میگیرند.

مهیس آبی و رودامین بی بررای گردید.
 -3-2آزمايش کاتالیستي
برای انجام آزمایش فهوکاتالیسهی 0/۱ g ،از نانو رای کلسهینه

 -2فعالیتهای تجربي

شههده را در  ۱0 mlاتههانول حههس کههرده و  500 μlاز آن را بههه

 -1-2مواد و تجهیزات
از آهن ااهیس ااهونای ،اولئیک ااید ،اولیالمین ،دی نیس اتهر،

 20 mlاز آالینده ها اضافه میکنهیم .ایهن م لهول در معهر
تابش نور فرابن ش قرار گرفهه و در زمانههای مخهلهف میهزان

الکس ایکلوهگزانول و الکس اکهادکانول برای انهز نانو رای

جذب این رای مورد بررای قرار میگیرد.

اکسید آهن ،از ترکیبای آلی مانند مهیس آبی و رودامین بی به

 -3نتايج و بحث

ااه اده شد .به منظور بررای فعالیت فهوکاتالیسههی نهانو رای
عنوان آالینده ااه اده شد و ترکیب این مواد بها اکسهید آههن
ت ت تابش نور بررای شدند.
در این پژوهش از  SEMمدل  KYKY EM 3200و از TEM

مدل  Philips, CM120با حهداکثر ولههاژ شههاب دهنهده ۱00
کیلو ولت بهرای برراهی شهکس و انهدازه رای ااهه اده شهد.
برای تعیین فاز کریسهالی نانو رای اکسید آهن از آنالیز پراش
اشعه ایک

تواط داهگاه پهراش اشهعه ایکه

بروکهر مهدل

بررای دقیق مورفولوژی نانو رای اکسید آهن بها ااهه اده از
میکرواههکوپ الکهرونههی روبشههی انجههام گرفههت .تصههویر
میکرواکوپ الکهرونی روبشی مربهو بهه نهانو رای اکسهید
آهن انهز شده با ایکلوهگزانول در شهکس  ۱الهف و تصهویر
نانو رای اکسید آهن انهز شده با اکهادکهانول در شهکس ۱ب
نشان داده شده اات.

 D8-Advanceبا دقت  0/04و در م دوده زوایای  2θ=۱0°و
 2θ=80°انجهههام شهههد .بهههرای ایهههن پهههژوهش از داههههگاه
ااهپکهروفهومهر  Mecasysمهدل  Ptizen POPدر بهازه طهول
موجههای  200 nmتها  ۱۱00 nmو گهام  ،۱ nmجههت آنهالیز
طیفانجی نوری فرابن ش -مرئی نانو رای ااه اده شد.
 -2-2روش سنتز نانوذرات اکسید آهن
در این پژوهش از روش تجزیه گرمهایی در دمهای بهاال بهرای
ااخت نانو رای اکسهید آههن ااهه اده مهیشهود .ترکیبهی بها
ااه اده از  2 mMآهن ااهیس ااهونای 6 mM ،اولئیک ااید،
 ۱0 mMاولیالمین و  20 mlدی نیس اتر را در دو مرحلهه ،یهک
بار با الکس ایکلوهگزانول و بهار دیگهر بها الکهس اکهادکهانول
ترکیب میکنهیم .ایهن ترکیهب بهه مهدی  2اهاعت در دمهای
 265 °Cری الک

میشود .اهپ

بها  80 mlاتهانول ترکیهب

شده و روی همزن مغناطیسی تا رایدن به تعهادل دمهایی قهرار
میگیرد .اپ

در اه مرحله نانو رای با اتانول ترکیب شهده

شكل  :1تصوير  SEMنانوذرات اکسید آهن ساخته
شده با الف) سیكلوهگزانول و ب) اکتادکانول.
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نانو رای اکسید آهن دارای ااخهار شبه کروی بوده و توزی

اات .همچنین  nبرابر دو برای انه ال غیرمسهه یم و برایهر ۱/2

اههایز یکنواخهههت دارد .انهههدازه نههانو رای تولیههد شهههده بههها

برای انه ال مسه یم اات  .]2۱با دانسهن این نکهه که شهکاف

اه هیکلوهگزانول در م هههدوده  25 nmتههها  60 nmو انهههدازه

نواری اکسهید آههن غیرمسهه یم ( )n=2ااهت ،بنهابراین طبهق

نانو رای تولیهد شهده بها اکهادکهانول در م هدوده  60 nmتها

رابطه تاوک م دار شکاف نواری بهرای طهول مهوج 295 nm

 90 nmاات .همچنین ایهن تصهاویر نشهان مهیدههد کهه ایهن

ت ریبا برابر با  3/8 eVخواهد بود.

نانو رای به صوری شبکهای منظم از رای وجود دارند.
جهههت بررا هی بلههوری بههودن و شنااههایی اههاخهار نههانو رای
مغناطیسی اکسید آهن از آنهالیز پهراش اشهعه ایکه

ااهه اده

شده اات .قله پهراش اصهلی ت ریبها در  2θ=33/2°مربهو بهه
ص ه ( )3۱۱میباشد .اایر قلهههای پراکنهدگی در م هدوده
 2θبین زوایهای  30و  70°کهه شهامس زاویههههای  2θبرابهر بها
 57 ،54/2 ،43 ،30/7و  62/5°ااههت و بههه ترتی هب مربههو بههه
ص ای ( )5۱۱( ،)422( ،)400( ،)220و ( )500هسهند.

شكل  :3طیف  UV-Visگرفته شده از نانوذرات اکسید
آهن سنتز شده با سیكلوهگزانول و اکتادکانول.

برای بررای دقیق اندازه نانو رای اکسید آهن اهنهز شهده بها
اههیکلوهگزانول و اکهادکههانول از آنههالیز  TEMااهه اده شههد.
شکس 4الف و 4ب به ترتیب تصاویر  TEMنانو رای اکسهید
آهههن اههنهز شههده بهها اههیکلوهگزانول و اکهادکههانول را نشههان
میدهد .همانطورکه در این شکسها دیده مهیشهود نهانو رای
اههنهز شههده بههه صههوری شههبه کههروی هسهههند .عههالوه بههر ایههن،
تصویرهای  TEMنشان میدهند که انهدازه و توزیه
شكل  :2طیف  XRDگرفته شده از نانوذرات اکسیدآهن
سنتز شده با الف) سیكلوهگزانول و ب) اکتادکانول.

رای بها

آنچه که در شکس  SEMآنالیز شدند ،یکسان اات.
همانطور که قبال گ هه شد ،در این پژوهش از رودامهین بهی و
مهیس آبی به عنوان آالینده م لول آبی ااه اده شد .الزم اات

شههکس  3آنههالیز  UV-Visنههانو رای اکسههید آهههن کههه بهها

برای بررای میزان جذب آالینده های آلی من نی جذب آنان

اههیکلوهگزانول و اکهادکههانول کههه در دمههای  265 °Cاههنهز

در طول موجههای معهین مهورد برراهی قهرار گیهرد .شهکس 5

شده اند را نشان میدههد .ایهن طیهفهها تنهها دارای یهک قلهه

بیشینه جذب رنگ رودامین بی تواط نهانو رای اکسهیدآهن

هسهند که بیان کننده این اات که جذب باالیی در طول موج

انهز شده با ایکلوهگزانول و اکهادکهانول را نشهان مهیدههد.

 295 nmرخ داده اات .همچنهین جهذب از  275تها 475 nm

بدیهی اات کهاهش قلهه جهذب ایهن رنهگ رودامهین بهی در

ادامه دارد .شهکاف انهرژی نهانو رای را مهیتهوان بها ااهه اده

زمان های مخهلف نشهان از کهاهش ایهن مهاده از م لهول آبهی

از رابطه تاوک بدات آورد .در این رابطه که به صوری معادله

واکنش اات .بیشینه جذب رودامین  Bدر  557 nmاات کهه

 αhυ = K(hυ-Eg)1/nاات α ،ضریب جذب اپهیکهی K ،ثابهت

با افزایش زمان تابش نور فرابن ش بیشهینه جهذب آن کهاهش

جذب ااهت hυ ،انهرژی فوتهون جهذبی و  Egشهکاف انهرژی

مییابد.

سنتز و بررسي فعالیت فوتوکاتالیستي ...
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(الف)

(الف)

100 nm

(ب)

(ب)
شكل  :5بیشینه جذب رودامین بي توسط نانوذرات اکسید آهن
سنتز شده با الف) سیكلوهگزانول و ب) اکتادکانول.

100 nm
شكل  :4تصاوير  TEMگرفته شده از نانوذرات اکسید آهن
سنتز شده با الف) سیكلوهگزانول و ب) اکتادکانول.

همچنین شکس  6بیشهینه جهذب مهیهس آبهی تواهط نهانو رای
اکس هید آهههن مغناطیس هی اههاخهه شههده بهها اههیکلوهگزانول و
اکهادکانول را نشان مهیدههد .بیشهینه جهذب ایهن آالینهده در
 668 nmاات که با افزایش زمان تابش نور فهرابن ش ،بیشهینه
جذب آن کاهش مهییابهد .از ایهن نمودارهها مهیتهوان نهیجهه

(الف)

گرفت که این نانو رای برای تجزیه و حهذف آالینهده مهیهس
آبی منااب خواهند بود.
به منظور تعیین میزان بازده ،نمودارههای ) ln(C0/Cبهر حسهب
زمان رام شهده ااهت .مطهابق شهکس  ،7ایهن نمودارهها نشهان
میدهند درصد جذب رودامین بهی تواهط نهانو رای اکسهید
آهن ااخهه شده با اکهادکانول  %6۱و تواط نانو رای اکسید
آهههن اههاخهه شههده بهها اههیکلوهگزانول  68درصههد ااههت کههه
میتوان دلیس آن را اندازه کوتکهر نانو رای اهاخهه شهده بها
ایکلوهگزانول دانست.

(ب)
شكل  :6بیشینه جذب متیل آبي توسط نانوذرات اکسید آهن
سنتز شده با الف) سیكلوهگزانول و ب) اکتادکانول.
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طبق نکاتی که در فصس اول کر شد یکی از دالیهس افهزایش
خواج کاتالیسههی نهانومواد انهدازه آنهان ااهت کهه در بیشههر
موارد نانو رای با اندازه کوتکهر خواج کاتالیسهی بیشههری
از خود نشان میدهند .همچنین بیشهرین جهذب رودامهین بهی
تواط نانو رای انهز شده با اهیکلوهگزانول در  30 minاول
تابش نور فرابن ش ات اق میافهد در حالی که بیشهرین جهذب
رودامین بی تواط نهانو رای اهاخهه شهده بها اکهادکهانول در
 30 minاوم تابش نور فرابن ش ات اق میافهد ،در ضمن ایهن
نمودارها نشان میدهد که تغییرای جهذبی بهه صهوری خطهی
رخ میدهد.

در پژوهشی کهه تواهط کیهانیهان و همکهاران انجهام شهده از
نانو رای مغناطیسی اکسهید آههن بهرای حهذف رودامهین بهی
ااه اده شده اات .نهیجهه ایهن آزمهایش نشهان مهیدههد ایهن
نانو رای مغناطیسی به راحهی توانایی جهذب رودامهین بهی از
آب آلوده را دارند ،ضمن اینکهه ایهن واکهنش برگشهتپهذیر
بوده و نانو رای مغناطیسی اکسید آهن قابس بازیافهت خواههد

شكل  :7آهنگ تجزيه فتوکاتالیستي الف) رودامین بي،
و ب) متیل آبي توسط نانوذرات اکسید آهن
سنتز شده با سیكلوهگزانول و اکتادکانول.

بود و ااه اده از اکسهید آههن در ایهن آزمهایش زمهان جهذب
آالینده را کاهش میدهد  .]22در پژوهشی که تواط نسار و

با م یط اطراف بیشهر شده و نرخ انه ال حهاملین بهار افهزایش

همکارش انجام شد از نانو رای اکسید آهن برای حذف مهیس

مییابد .از آنجا که نانو رای دارای ابعهاد م هدودی هسههند،

آبی آب آلوده ااه اده کردند و دریافهند که جذب مهیس آبی

تعداد حالتههای تهراز ههدایت آنهها کهاهش مهییابهد و ایهن

تواط این نانو رای بهه غلظهت مهیهس آبهی ،دمها pH ،و یهک

وضعیت تنها در م یاو نهانو ات هاق مهیافههد .بنهابراین ،ج هت
الکهههرون -ح ههره بهها فههر

زمان مشخص وابسهه اات .]23

اینکههه ره دارای حالههت انههرژی

از

اینهیکی باالتری باشد ،در ره تشکیس میشود .هر تهه رای

گذشت  ۱20 minدر حضور نانوکاتالیستهای مخهلف نشهان

به امت ابعاد نانو بروند ،شهکاف انهرژی آنهها رشهد کهرده و

میدهد بیشهرین میزان تخریب نوری رنگ مهیس آبهی مربهو

بزرگهر میشود .در این ابعاد اهطو بانهد ظرفیهت ،کمهی بهه

به اکسید آهن انهز شده با ایکلوهگزانول اات که این م دار

اوی انرژیهای پایینتر منه س شده ولی اطو باند ههدایت،

برابر  7۱درصد اات .میهزان تخریهب تواهط نهانو رای اهنهز

به شدی به امت انرژیهای بهاالتر منه هس مهیشهود .در ایهن

شههده بهها اکهادکههانول  55درصههد ااههت .اکسههید آهههن دارای

وضعیت ،انرژی بیشهری برای برانگیخهگی الکهرون نیاز اات،

شکاف انرژی مناابی نسبت به اایر کاتالیستها اات که این

و وقهی الکهرون از حالت برانگیخهه بهه حالهت پایهه بازگشهت

ویژگی در عملکرد منااب نانو رای تاثیر مهمی دارد.

مهیکنهد ،انهرژی بیشههری آزاد مهیشهود .هنگهامی کهه اشهعه

بها کهوتکهر شهدن ابعهاد نهانو رای ،بهه دلیهس افهزایش تعهداد

ماورای بن ش با  Fe3O4برخورد میکنهد ،رادیکهالهها و یهون

اتمههای موجهود در اهطح ،نسهبت اهطح بهه حجهم افهزایش

هیدروکسیس تشکیس میشود .این مواد حاصس منجر به تجزیهه

مییابد .با افزایش نسبت اطح به حجم ،ارتبا بین نانو رای

و از بین بردن  OHترکیبای آلی فرار و مضر نظیر فرمالدهید،

در این پژوهش درصد تجزیه فهوکاتالیسهی مهیس آبهی په

7

۱399  بهار،41  شماره،اال دوازدهم

... سنتز و بررسي فعالیت فوتوکاتالیستي

مخهلف انهز شدند می توانند از نظر مغناطیسی نیز مه اوی باشند

 و مواد موجود در شویندههای صهنعهی و خهانگی و،آمونیاک

.که در بازده این آزمایشای موثر بوده اات

. میشوند، آب و یا م یط اطراف قرار دارند،غیره که در هوا
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در این پژوهش نانو رای اکسید آهن به روش تجزیه گرمایی
بههه منظههور برراههی فعالیههت فهوکاتالیسهههی آن اههاخهه شههد و
 یکی از دالیس مهم.مشخصهیابی آن مورد مطالعه قرار گرفت
 مغناطیسی بهودن رای آن در،انهخاب نانو رای اکسید آهن
ابعاد نانو اات که هر ته ابعاد این رای نیهز کهوتکهر باشهد
 نههایج بداهت آمهده.خاصیت مغناطیسی نمود بیشهری مییابد
 نشان میدهد کهه ایهن نهانو رای بهه صهوریXRD از آنالیز
 تگهونگی آرایهش ایهن نهانو رای نیهز تواهط.بلوری هسهند
 بررای شد که نشان مهیدههد ایهن نهانو رای بههSEM آنالیز
صوری کروی بوده و به صوری شبکهای منظم از رای قرار
 اندازه مهواط نهانو رای اکسهید آههن اهاخهه شهده بها.دارند
 و انهدازه مهواهط نهانو رای اهاخهه40 min ایکلوهگزانول
 نههایج بداهت آمهده از. ااهت75 min شهده بها اکهادکهانول
فعالیهت فههوکاتالیسههی ایهن نهانو رای نشهان دهنهده افهزایش
ارعت تجزیه این آالیندهها در حضور نانو رای اکسید آهن
 بهازده آزمهایش، بر اااو نهایج آزمایش فهوکاتالیسههی.اات
فهوکاتالیسهی نانو رای ااخهه شهده بها اهیکلوهگزانول بهرای
 بازده آزمهایش. اات%68  و برای رودامین بی%7۱ مهیس آبی
فهوکاتالیسهی نانو رای اکسید آهن ااخهه شده با اکهادکانول
 ااهت کهه%6۱  و%55 برای مهیس آبی و رودامین بی به ترتیب
نشهان مهیدههد فعالیهت کاتالیسههی نهانو رای اهنهز شهده بها
اهیکلوهگزانول بهه دلیهس ابعهاد کمههر نهانو رای اهنهز شهده
و همچنین خاصیت مغناطیسهی قهویتهر و بهازده واکهنش آن
 در نهیجه این نانو رای به این دلیس که در دو اندازه.بیشهر اات

