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مقاله پژوهشی

مشخصهیابي نانوکامپوزیت  Fe3O4/TiO2با ساختار هسته/پوسته سنتز
شده به روش اولتراسونیک و بررسي خواص فوتوکاتالیستي آن
فائزه پرست ،1مهدی منتظریپور ،2مسعود رجبي* 3،و فاطمه

باورسيها1

 -1گروه مهندسی مواد و سرامیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -۲دپارتمان مهندسی مواد و شیمی ،مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ،بوئین زهرا ،ایران
 -3گروه مهندسی مواد و سرامیک ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1399/03/10 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/05/23 :تاریخ پذیرش قطعي1399/06/02 :

چكیده
در این کار تحقیقاتی ،نانوکامپوزیت فوتوکاتالیستی مغناطیسی  Fe3O4/TiO2دارای ساختار هسته/پوسته با موفقیت به روش سونوشییمیایی تهییه
گردید .بدین منظور ،نانوذرات اکسید آهن ( )III ،IIبه عنوان هسته مغناطیسی نرم در این نانوکامپوزیت به روش همرسوبی شییمیایی بیا اسیتااده
از دستگاه اولتراسونیک و با نسبت مولی  Fe3+/Fe2+برابر یک و نیم ،تحیت اتمسیار گیاز نیتیرونن آمیاده گردیید .پوشی دهیی تیتانییا بیر روی
نانوذرات  Fe3O4با استااده از پی ماده تترابوتیل اورتوتیتانات و به کمک دستگاه اولتراسونیک انجام شد .نانوساختارهای تهیه شده با استااده از
 EDX ،TEM ،FESEM ،XRD ،FTIRو  VSMمشخصهیابی و مطالعه شدند .بررسی نتایج حاصل از  TEMتشکیل نانوساختار هسته/پوسته
را در کامپوزیت  Fe3O4/TiO2تهیه شده تایید نمود .نتایج آنالیز خواص مغناطیسی نشان داد که پوشی دهیی تیتانییا بیر روی نیانوذرات اکسیید
آهن ،مغناط

اشباع را کاه

داده است .خواص فوتوکاتالیستی نانوساختار  ،Fe3O4/TiO2تحت تاب

نور ماورای بنا

و بیه کمیک رنی

متیلن آبیی میورد بررسیی و مطالعیه قیرار گرفیت .نتیایج حاصیل حیاکی از آن بیود کیه نانوکامپوزییت  Fe3O4/TiO2بدسیت آمیده ،خاصییت
فوتوکاتالیستی دارد و با کمک فرآیند جدای
تقریبا  %61در مدت زمان  90 minتاب

متیلن آبی در حضور پودر فوتوکاتالیستی سنتز شده،

مغناطیسی قابل بازیابی است .تخریب رن

نور  UVبود.

واژههای کلیدی :نانوکامپوزیت ،فوتوکاتالیست ،نانوساختار هسته/پوسته ،مواد مغناطیسي ،تیتانیا.

 -1مقدمه

میگذارد .رن

ها گروهی از مواد آلی پیچیده هستند کیه در

نتیجییه مراحییل مختلی

نظیییر رنگییرزی و تکمیییل در صیینعت

امروزه وجود انواع مختلای از آالیندهها در محیی هیای آبیی

نساجی به محی زیست وارد میشوند .صنایع نساجی به علت

اثییرات زیییانبییاری را بییر سییتمتی انسییان و محییی زیسییت

مصرفی و روشهای تولید ،پسابهایی با کمیت و

تنوع رن

* عهدهدار مكاتبات :مسعود رجبی
نشاني :قزوین ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی مواد
تلفن ،0۲۸-33901117 :دورنگار ،0۲۸-339011۲4 :پست الكترونیكيm.rajabi@eng.ikiu.ac.ir :

190

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

سال دوازدهم ،شماره  ،43پاییز 1399

کیایت شیمیایی متااوت تولید میکنند .در این صنایع مقیادیر

فرآینییدهای پیچیییدهای دارد کییه هزینییهبییر اسییت .همچنییین

زیادی از فاضتب های رنگی تولید میشود که معموال سمی،

جداسازی تیتانیا ممکن است بطور کامل صیورت نگییرد کیه

مقییاوم بییه تجزیییه زیسییتی و پایییدار در محییی زیسییت هسییتند

تیتانیای باقیمانده ،آلودگی ثانویه به شمار مییرود [.]4،1۲،13

[ .]1-3در این راستا تحقیقات زیادی توس محققان برای رفع

برای حل ایین مشیکتت تحقیقیات گسیتردهای انجیام گرفتیه

ای ین مشییکتت انجییام پذیرفتییه اسییت .تعییداد زی یادی از ای ین

است .راهحل ممکن برای غلبه بیر ایین مشیکتت ،اسیتااده از

پییهوه هییا در خصییوص اسییتااده از توانییایی اکسیداسیییون

نانوکامپوزییتهییایی بییا سییاختار هسته/پوسییته اسییت .در واقییع

ترکیبات آلی توس نیمههادیها و در حضور نور بوده است.

میتوان از ذرات مغناطیسی به عنوان هسته و پوش

تیتانییا بیر

در این فرآیند از یک نیمههادی به عنوان کاتیالیزگر شییمیایی

روی این ذرات به عنیوان پوسیته اسیتااده کیرد [ .]14،15ایین

استااده میشود که دارای خواص فوتوکاتالیستی است [.]4،5

نانوکامپوزیتهای با ساختار هسته/پوسته مییتواننید خواصیی

نور با انرنی بیشتر از انرنی

کامت متااوت و بهبودیافته نسبت به نانوذرات هسته ییا پوسیته

شکاف نوار قرار گرفتهاند ،الکترون و حایره تولیید مییشیود.

نشان دهند [ .]16همچنین این نوع سیاختار مییتوانید خیواص

این حامل های بار (الکترون و حایره) مییتواننید بیا ترکیبیات

هسته و پوسیته را بطیور همزمیان داشیته باشید .از ایین طرییق،

و

کنترل و جمعآوری این فوتوکاتالیسیتهیا بیه کمیک مییدان

در نیمههادیهایی که تحت تاب

جذب شده در سطح نیمههیادی در واکین هیای اکسیای

احیا شرکت کنند و یا ابتدا گروههای رادیکیالی شیکل دهنید

مغناطیسی خارجی محقق میگردد [.]17

[ .]6اییین رادیکییالهییا توانییایی اکسییندگی مناسییبی دارنیید و

در این میان نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) بیه دلییل داشیتن

با ترکیبیات آلیی از جملیه

خییواص متنییوعی نظی یر غیرسییمی بییودن ،پای یداری ش ییمیایی،

گروه های آروماتیک ،هییدروکربن هیای هیالونن دار ،فلیزات

خواص مغناطیسی عالی و قیمت نسبتا پایین میورد توجیه قیرار

دهنید

دارنید [ .]1۸-۲0روشهیای هییمرسیوبی ،هییدروترمال ،روش

[ .]7،۸در این میان ،تیتانیا به علت پایداری ساختار شییمیایی و

سل-نل و چگال

بخار از جملیه روشهیای شییمیایی بیرای

دارا بودن خواص زیستتخریبپذیری ،فیزیکی و الکتریکیی

تهیه این نیانوذرات هسیتند .روش سیل-نل ییک روش بسییار

بسیار معیروف بیوده و توجیه بسییاری از محققیین را بیه خیود

رایج اسیت .رسیوبات ایجیاد شیده بیا روش سیل-نل معمیوال

جلب کرده است [ .]4،9خواص فوتوکاتالیسیتی ایین میاده در

آمورف هستند و در نهایت نیاز به عملیات حرارتیی دارنید تیا

زیسییتمحیطییی بییه منظییور حییذف

تیتیانیم دی اکسیید آبییدار بدسییت آییید .عملییات حرارتیی یییا

آالیندههای آب و هوا مورد اسیتااده قیرار گرفتیه اسیت .ایین

کلسیناسیییون مرحلییه کلی یدی در تعیییین ویهگ ییهییای نهییایی

،

نمونه های تهیه شده است .خواص فوتوکاتالیستی بیا عملییات

طعم ،بو و همچنین ترکیبات مزاحم در آب نیز مورد اسیتااده

حرارت یی تحییت ت یاثیر قییرار م ییگیرنیید ،بییرای مثییال عملی یات

قرار میگیرد [ .]10سیستمهای فوتوکاتالیسیتی بیر پاییه تیتانییا

م ییدهیید (بییه علییت

می توانند با ساز و کارهای مختل
چند ظرفیتی ،رن

های آلی و حتی باکتریها واکین

کاربردهییای مختلیی

ماده عتوه بر از بین بردن آالیندههای آب در حیذف رنی

حرارت یی ،سییطح وی یهه م یؤثر را کییاه

برای کاربردهای مختلای از قبیل تجزیه ترکیبات آلیی سیمی،

زینترین

و رشد کریستال) .گروههای هیدروکسیل سطح نیز

زدودن آلودگیهیا از آب و هیوای آلیوده و همچنیین از بیین

کییاه

مییییابنیید .از طرفییی ،دمییای بییاالی کلسیناسیییون

بردن باکتریهای مضر و سلولهای سرطانی استااده میشیوند

فوتوکاتالیسییتهییای مغناطیسییی باعییو واکیین

بییین هسییته

[.]4،11

مغناطیسی و پوش

جداسییازی آسییان ذرات تیتانیییا از محییی هییای آبییی بییرای

هسته مغناطیسی می گردد و در نتیجه خاصیت فوتوکاتالیسیتی

کاربردهای فوتوکاتالیسیتی اهمییت بسییاری داشیته و نییاز بیه

مییابد [ .]۲1از طرف دیگر ،نانوذرات اکسید آهن به

کاه

تیتانییای روی آن و اکسیداسییون جزئیی

مشخصهیابي نانوکامپوزیت ... Fe3O4/TiO2

دلیل سطح ویهه زیاد ،انرنی سطحی و مغنیاط
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بیاال ،مسیتعد

هسییته مغناطیس یی بییا پ یی مییادههییای کلری یدآهن و بییه روش

آگلومره شدن هستند و در نتیجه برای عملیات و واکن هیای

همرسیوبی شییمیایی تحیت اولتراسیونیک سینتز گردیید و در

کامپوزیییت مطلییوب نیسییتند .بییرای بهبییود پراکنییدگی اییین

ادامیییه پوشی ی

 TiO2بیییه صیییورت مسیییتقیم و بیییه کمیییک

نییانوذرات ،در تحقیقییات مختلا یی از ترکننییدههییای سییطحی

اولتراسونیک و بدون استااده از پایدارکنندهها و ترکنندههای

(سورفکتانتها) و عملیات سطحی متااوت استااده شده است

سطحی الیهنشانی شد .از تترابوتیل اورتوتیتانات ( )TBOTبیه

[ .]19بعضی از ایین عملییاتهیا ارزان و راحیت هسیتند ماننید

عنوان پیی میاده اسیتااده گردیید .بنیابراین بیا حیذف مرحلیه

روش شیمیایی همرسوبی که معموال برای کنترل اندازه ذره و

پایدارسازی روش تهیه این نانوکامپوزیتها آسیانتیر بیوده و

توزیع آن نییاز بیه سیورفکتانت دارد و برخیی دیگیر گیران و

هزینه و زمان کمتری مورد نیاز است .عتوه بر این بیه منظیور

اشییعه گامییا کییه گاهییا بییه

خییواص فوتوکاتالیسییتی از

پیچی یده م ییباشییند ،ماننیید تییاب

کییاه

آگلومراسیییون و افییزای

پی مادههای گران یا تجهیزات ویههای نیاز دارند.

روش اولتراسییونیک بهییره گرفتییه شیید .در نهاییت بییه بررسیی

روش شیمیایی اولتراسونیک در تهیه محدوده وسیعی از میواد

خواص ساختاری ،مغناطیسی و فوتوکاتالیستی این کامپوزیت

نانوسییاختار در زمییان کییم کییاربرد دارد [ .]۲۲روش کمکییی

پرداخته شد.

اولتراسونیک تکنیکی برای تهیه و الیهنشانی فلزات و اکسیید
آنها بر روی سرامیکها و پلیمرهای مختل

در مقییاس نیانو

 -2فعالیتهای تجربي

میباشد [ .]۲3،۲4در این روش با صرف زمان و هزینه کمتر و

 -1-2مواد شیمیایي

بدون استااده از کوره برای تهیه پودرها میتوان به ابعیادی در

در این تحقیق در راستای تهیه پودر مگنتیت ،از کلریید آهین

[]14

آبیییه ( )FeCl3.6H2Oو سیییولاات آهییین هایییت آبیییه

حییدود نییانو دسییت یافییت [ .]1۸بهییراد و همکییاران

شی ی

نانوکامپوزیت هیای فوتوکاتالیسیتی  Fe3O4/TiO2را بیه روش

( )FeSO4.7H2Oبییه ترتیییب بییه عنییوان منییابع تییامین کننییده

استوبر و با استااده از تریسدیم سیترات به عنوان پایدارکننده

ییونهییای آهیین سییه ظرفیتیی و دو ظرفیتیی و از هیدروکسیید

[ ]19از روش سونوشییمیایی

سییدیم ( )NaOHبییه عنییوان عامییل رسییوبدهنییده در محلییول

اولتراسییونیک بییرای سیینتز نانومکعییبهییای  Fe3O4/TiO2بییه

همرسوبی استااده شد .همچنیین آمونییوم هیدروکسیید (%۲۸

صورت تکمرحله ای و بدون استااده از ترکننده سطحی بهره

وزنییی ،)NH3.H2O ،اتییانول ( ،)C2H5OHتترابوتیییل اورتییو

گرفتنیید .آنهییا در سیینتز اییین نییانومواد از پییی مییاده تیتییانیم

تیتانیییات ( )TBOTو اسیییتونیتریل ( (C2H3Nاز محصیییوالت

ایزوپروپوکسییاید ( )TIPPبییرای پوشی دهییی تیتانیییا اسییتااده

شرکت مرک تهیه شد و مورد استااده قرار گرفت.

تهیه کردند .عباس و همکاران

کردند ،با این حال پوش

تیتانییا در اطیراف ذرات هسیته بیه

صورت یکنواخت نبود .اخییرا لنیدزیون بیلیون و همکیاران

 -2-2سنتز نانوذرات مغناطیسي Fe3O4

[ ]۲5نانوساختارهای مغناطیسی  Fe3O4/TiO2را بیا اسیتااده از

بییه منظییور سیینتز نییانوذرات  ،Fe3O4محلییولی بییا نسییبت مییولی

روش سیولوترمال بییا کمییک مییایکروویو تهیییه کییرده و از آن

( Fe3+/Fe2+=1/5بییا توجییه بییه اکسیداسیییون جزئییی  Fe2+و

برای تخریب فنول استااده نمودند .بیدینترتییب در کارهیای

تشکیل  )Fe3+تهییه شید و تحیت اولتراسیونیک پیروبدار بیا

نسبتا مشابه انجام شده قبلی (به صورت دو مرحلهای و با روش

ماکزیمم توان خروجی  650 Wقیرار گرفیت [ .]1۸،۲7سیپ

سونوشیمیایی) ،نانوکامپوزیت  Fe3O4/TiO2عمدتا با اسیتااده

محلول سود به صورت قطرهقطره به آن اضافه گردید تا زمانی

از پایدارکننییدههییا و ترکننییدههییای سییطحی تهیییه شییده اسییت

مشکی تغییر حالت دهید .زمیان و اتمسیار

[ .]14،۲6در این تحقیق ،ابتدا ذرات در مقیاس نانو بیه عنیوان

که محلول به رن
واکن

در این مرحله متغییر بیود .محصیول بدسیت آمیده بیه
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مدت  30 minدر حمام اولتراسونیک تحت دمای  65 °Cقرار
گرفت و سیپ

بیا اسیتااده از سیانتریایون و بیا کمیک آب و

اتانول شسته و در آون خأل خشک گردیید .بیرای رسییدن بیه

 -4-2بررسي خواص فوتوکاتالیستي
در این پهوه
(المییی

از تجزیه رن

متیلن آبی تحت اشعه نور UV

 )۲0 Wبیییرای بررسیییی خاصییییت فوتوکاتالیسیییتی

دیگیری نییز در حضیور اتمسیار

نانوکامپوزیت بهینه استااده شید .در ایین راسیتا ،ابتیدا 0/03 g

نیتییرونن (بییه صییورت بادکنییک و کپسییول نیتییرونون) و در

نمونه بهینه ( )N-۲0/Tبه  30 mlمحلول متیلن آبی ()50 mg/l

حضور اولتراسونیک با استااده از همان مواد اولیه انجیام شید.

اضافه شد و حدود  30 minدر محیی تارییک هیم زده شید.

کد نمونههای تهییه شیده پیودر  Fe3O4در جیدول  1ختصیه

محلول بدست آمده در این شرای تحت نور  UVقرار گرفت

نتیجه مطلیوب تیر ،آزمیای

و در زمانهای مختل

شده است.

نمونهبرداری شد .پیودر بیا اسیتااده از

میدان مغناطیسی از محلول جدا شد تا غلظت متیلن آبی تجزیه
جدول  :1کد نمونههای پودر  Fe3O4تهیه شده.

نمونه

زمان ()min

اتمسفر

A-10

10

هوا

B-10

10

بادکنک حاوی نیترونن

N-10

10

کپسول نیترونن

N-15

15

کپسول نیترونن

N-20

۲0

کپسول نیترونن

نشده و باقیمانده با استااده از طی سنجی  UV-Visibleمورد
سنج

قرار گیرد .درصید از بیین رفیتن رنی

بیا اسیتااده از

رابطه زیر تخمین زده شد:
)(1

به طوریکه  Coو  Ctبه ترتیب غلظت رن

قبل و بعد از تاب

در زمان  tمیباشند Ao .و  Atنیز به ترتیب شدت جذب قبل و
بعد از تاب

در زمان  tهستند.

 -3-2سنتز  Fe3O4/TiO2به روش اولتراسونیک

 -5-2مشخصهیابي

ابتدا  40 mgپودر  Fe3O4تهییه شیده (نمونیه بهینیه  )N-۲0بیه

جهت شناسایی ترکیب فازی نمونیه هیای تهییه شیده ،الگیوی

همییییراه  70 mlاتییییانول و  ۲0 mlاسییییتونیتریل در دسییییتگاه

پییراش پرتییو ایک ی

( )XRDآنهییا بییا بهییرهگیییری از 1730

اولتراسونیک بیا تیوان خروجیی  650 Wقیرار گرفیت .سیپ

( Philips PWهلند) بدست آمید .نیانوذرات مغناطیسیی سینتز

 0/5 mlاز محلول آمونیا ( ۲۸درصد وزنی) در دمای اتیا بیه

شیییده و کامپوزییییتهیییای فوتوکاتالیسیییتی بیییا اسیییتااده از

آن اضافه شد .در ادامه ،محلول الکلی تترابوتیل اورتو تیتانات

میکروسییکو الکترونییی روبشییی نشییر میییدانی (، FESEM

( )TBOTبه مقدار  0/7 Mبه صورت قطیرهقطیره و بیه میدت

شرکت  TE-SCANمدل  ،)MIRA3میکروسکو الکترونی

سوسپانسیون حاصل بیا

عبیوری ( )Zeiss 906 Leo ،100 kV ،TEMو طیی سینجی

اتانول و آب مقطر شسته شد و در خشککین خیت در دمیای

تبییدیل فوری یه مییادون قرمییز ()Bruker, Tensor 27, FTIR

 ۸0 °Cخشییک گردی ید .پییودر حاصییل در دمییای  400 °Cبییه

مشخصهیابی شدند .خواص مغناطیسی این کامپوزیتها نیز بیا

مدت  ۲ hکلسینه شد .نمونه کیامپوزیتی بیه صیورت N-۲0/T

استااده از آنالیز خواص مغناطیسی ( ،VSMشرکت مغناطی

کدگذاری گردیده است.

دقیق کویر کاشان -مدل  )MDK6بدست آمد.

 1/5 hبه آن اضافه شد [ .]۲6،۲۸سپ

مشخصهیابي نانوکامپوزیت ... Fe3O4/TiO2
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اصلی (شماره کارت  )65-3107تشکیل شیده اسیت .امیا فیاز

 -3نتایج و بحث
شکل  1الگوی پراش اشعه ایک

نمونه  A-10بدسیت آمیده

در شرای اتمسار هوا را نشان میدهد .همانطور که مشیاهده
میشود الگوی پراش اشعه ایک

با کیایت کریستالی مناسب

بدست نیامد.

( Fe2.93O4شیییماره کیییارت  )01-0۸7-0۲45بیییه صیییورت
ناخالصی نیز وجود دارد .همچنین با مقایسه شیکل ( ۲الی

و

ب) میتوان دریافت که با تغییر نوع تجهیزات از بادکنک بیه
نیترونن برای ایجاد شرای متااوت اتمساری و ایزولیه کیردن
بیشتر محاظه واکن  ،شیدت پییکهیا بهبیود یافتیه اسیت .بیا
بررسی مقاالت موجود و در جهت بهبیود کیاییت پییکهیای
حاصل از پودر  ،Fe3O4اثر زمان واکن

بررسی شید .در ایین

راستا نمونههای  N-15و  N-۲0به ترتیب در مدت زمانهیای
واکن

 15 minو  ۲0 minتهیه شدند .شیکل ( ۲ج) و (د) بیه

ترتیب الگوی پراش اشعه ایک

نمونههای  N-15و  N-۲0را

نشان میدهد .همانطور که مشیاهده مییشیود افیزای
شكل  :1طیف  UV-Visعصاره و نانوذرات .Fe3O4

کنترل اندازه دقییق ،شیکل و سیطح ذرات بطیور کلیی بحثیی
چال

برانگیز است .جهت کنترل اندازه و ماهییت سیاختاری

زمیان

موجییب حییذف ناخالص یی و بهبییود کیای یت پی یکهییای فییاز
کریستالی شده است .در واقع با افزای

زمان واکن  ،امکیان

اختت بیشتر مواد فراهم شده و بدینترتیب منجر بیه تشیکیل
نانوذرات مگنتیت خالص گردیده است [.]30
نانوسیاختار کییامپوزیتی

ذرات از نظر بلوری شدن و نوع فاز ،عوامل محیطی مانند نوع

شیکل  3الگیوی پیراش اشییعه ایکی

اتمسار ،شرای آمادهسازی ،دمای واکین  ،سیرعت مخلیو

( Fe3O4/TiO2نمونه  )N-۲0/Tرا نشیان مییدهید .پییکهیای

کردن ،شدت یونی محی و همچنیین نیوع نمیکهیای میورد

پراش پهن و با شدت کمتر در این شکل ،مرتب

استااده (کلریدها ،نیتراتها و سولااتها) نیز میتواننید میوثر

با ساختار کریستالی آناتاز (شماره کارت  )73-1764میباشند

در شرای اتمسار نیترونن (بیه

[ .]31همانطور که متحظیه مییگیردد ،الگیوی پیراش اشیعه

صورت بادکنک و کپسول نیترونن) و در همیان میدت زمیان

ایک

نمونیه  ،N-۲0/Tحضیور فیاز فوتوکاتالیسیتی تیتانییای

 10 minانجام شد (نمونیههیای  B-10و  .)N-10بیرای تولیید

نانوکریستالی را تایید میکند.

مگنتیت به نسبت مولی  Fe3+:Fe2+معیادل  ۲:1نییاز اسیت امیا

شیکل  4نتیایج طیی سینجی میادون قرمییز حاصیل از آزمییون

وقتی آمادهسازی در هوا انجام میشود Fe2+ ،بیه  Fe3+اکسیید

 FTIRرا بییرای پودرهییای بهینییه اکس یید آهیین سیینتز شییده و

میشود .در نتیجه این فرآیند ،خاصیت مغناطیسیی ذرات ایین

نانوساختار کامپوزیتی  Fe3O4/TiO2نشان میدهد .همیانطیور

میشود .برای جلوگیری از این اتایا ،

که مشاهده میشود ،برای نمونیه  ،N-۲0بانیدها در 430 cm-1

میتوان از جو خنثی برای تهییه مگنتییت اسیتااده نمیود [.]۲9

و  591 cm-1و  6۲7 cm-1میییرتب بیییا مییید ارتعیییاش کششیییی

شکل ( ۲ال ) و (ب) به ترتیب الگیوی پیراش اشیعه ایکی

پیونییدهای  Fe–Oبییه ترتیییب ناشییی از یییونهییای  Fe2+در

نمونههای  B-10و  N-10را نشیان مییدهید .همیانطیور کیه

مکییانهییای اکتاهییدرال و یییونهییای  Fe3+در مکییانهییای

مشاهده می شود با تغییر اتمسار ،تطیابق بهتیری بیا پییکهیای

اکتاهدرال و تتراهدرال سیاختار مگنتییت مییباشیند [.]3۲،33

 Fe3O4ایجاد شده است .فاز اکسید آهن ( )III ،IIبه عنوان فاز

این پیکها به خوبی نوع پیوندها را مشخص مینمایند.

باشند [ .]۲9از این رو آزمای

ماده به شدت تضعی

با فیاز TiO2
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شكل  :2الگوهای پراش اشعه ایكس نمونههای الف)  ،B-10ب)  ، N-10ج)  N-15و د) .N-20

شكل  :3الگوی پراش اشعه ایكس نمونه .T/20-N

پیوند  )FeIIIO6( FeIII–Oنسبت بیه بانید

پایین  500 -900 cm-1مربو بیه ارتعیاش کششیی پیونیدهای

جذبی  Fe–Oدر  Fe3O4بالک ( )]34،35[ 570 cm-1مقیداری

 Ti–O–Tiمیباشد [ .]31،39به دلییل هیمپوشیانی پییکهیای

ثابیت نییروی بانید

مربییو بییه  Ti–Oبییا پی یک  Fe–Oبانیید نسییبتا پهن یی در اییین

سطحی ناشی از ریز شیدن ذرات تیا مقییاس نیانو اسیت [.]36

محدوده تشکیل شده اسیت [ ]40کیه موجیب ایجیاد تایاوتی

بانیییدها در محیییدوده  ۲9۲3 cm-1و  16۲4 cm-1مربیییو بیییه

واضییح بییین طییی

هییای  Fe3O4و کامپوزیییت Fe3O4-TiO2

مدهای ارتعاشی خمشی  H–O–Hمولکولهای آب میباشیند

گردیده است .عتوه بر اینها ،حضور دو پیک در 11۲0 cm-1

[ ]37،3۸در صورتیکه باند در  3390 cm-1مرتب بیا ارتعیاش

و  1341 cm-1ناشییی از ارتعاشییات کششییی بانییدهای  Ti–Oو

کششییی گییروه  O–Hاسییت [ .]14،3۸بییر طبییق نمییودار FTIR

 Fe–O–Tiبییوده و تاییییدی بییر اتصییال  TiO2بییر سییطح ذرات

نمونه نانوکامپوزیتی  ،N-۲0/Tجذب در محدوده فرکان

مگنتیت است [.]19

عتوه بر این فرکان

جابجایی نشان میدهد که به دلیل افیزای

مشخصهیابي نانوکامپوزیت ... Fe3O4/TiO2
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شكل  :4طیفهای  FTIRنمونههای سنتز شده بهینه  N-20و نانوکامپوزیت (.)N-20/T

پیک واقع شیده در  1403 cm-1بیه دلییل ارتعیاش بانید O–H

همکاران

موجییود در اجییزای جییذب شییده بییر سییطح ذرات ()Ti–OH

 Fe3O4/TiO2از روش سونوشیمیایی اولتراسونیک به صیورت

میباشد [.]41

تک مرحله ای و بدون ترکننده سطحی اسیتااده نمودنید و بیه

مورفولونی و اندازه ذرات نمونه بهینه مگنتیت تهییه شیده ،بیا

میانگین اندازه ذرات  ۸0 nmدست یافتند با این حال پوشی

استااده از آنالیز  FESEMبررسی و مشخصیهییابی شیدند .بیر

تیتانیا به صیورت آمیورف و غیریکنواخیت در اطیراف ذرات

طبق شکل  ،5تصیویر  FESEMنیانوذرات اکسیید آهین تهییه

هسته تشکیل گردید .در تحقیق حاضیر ،سینتز نانوکامپوزییت

شده نشان میدهد که ذرات تقریبا کروی شکل بوده و توزیع

 Fe3O4/TiO2به صورت دومرحله ای انجام پذیرفت و پوش

اندازه آنها نسبتا باریک است .میانگین اندازه ذرات تهیه شده

تیتانیای کریستالی به صورت الییهای در اطیراف ذرات هسیته

به کمک نرمافزار آزمون تصاویر متالوگرافی  ،Image Jبطور

قابییل مشییاهده اسییت .احتمییال م ییرود کییه می یزان خاص ییت

تقریبی  15 nmبدست آمد.

مغناطیسییی ارتبیییا مسیییتقیمی بیییا میییزان پوشیی دهییی در

تصییویر  TEMنشییان داده شییده در شییکل ( 6ال ی ) تشییکیل

نانوساختارهای  Fe3O4/TiO2داشته باشید .مییانگین ضیخامت

سیییاختار هسته/پوسیییته را بیییرای کامپوزیییت  N-۲0/Tنشیییان

پوسته  TiO2در کامپوزیت  Fe3O4/TiO2با استااده از نرمافزار

نازکی بر روی ذرات

آزمییون تصییاویر متییالوگرافی  ،Image Jبطییور تقریبیی 7 nm

اکسید آهین تشیکیل شیده اسیت کیه موجیب نیاهموار شیدن

[ ]43کامپوزییت مغناطیسیی

میدهد .بر طبق شکل ( 6ال ) ،پوش

سطوح نیانوذرات گردییده اسیت [ .]14افیزای

تبع آن افزای
که سبب کیاه
کاه

بدست آمید .چییو و همکیاران

میدت زمیان

 Fe3O4/TiO2را با میانگین اندازه ذرات  30 nmتهییه کردنید.

خاصییییت

هر چه میانگین اندازه ذرات کمتر شود مساحت سطحی پوسته

پوش دهیی و بیه

میییابید و

مییییتوانییید در پوشییی دهیییی ذرات و افیییزای
فوتوکاتالیستی موثر باشد .از طرفی افزای

[ ]19به منظور تهیه نانومکعبهای فوتوکاتالیسیتی

ضخامت پوسته فوتوکاتالیستی نیز وجیود دارد
خاصییت مغناطیسیی و در پیی آن منجیر بیه

قابلیت بازیابی این نانوساختارها میشود [ .]4۲عباس و

فوتوکاتالیستی تشکیل شده بر روی ذرات افزای

در نتیجه انتظار میرود که بازده فوتوکاتالیستی افیزای
افییزای

کیایییت کریسییتالی نیییز نقیی

خاصیت فوتوکاتالیستی دارد [.]۲1

یابید.

مییوثری در افییزای
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 O ،Feو  Tiدر نانوساختار کامپوزیتی تهیه شده تایید گردیده
است [.]14،44،45
نمونییههییای بهینییه N-۲0و

شییکل  7منحنیییهییای هیسییترزی

 N-۲0/Tرا در دمییای اتییا و در میییدان  -10000تییا 10000
اورستد نشان میدهد .ویهگی های مغناطیسی نانوذرات نییز بیه
شرای تهیه آنها بستگی دارد .همانطور که مشاهده میشیود
منحنی مغناط

ذرات از مبدا عبور میکند و در آنها مییدان

وادارنیدگی و مغنییاط
شكل  :5تصویر  FESEMنانوذرات  Fe3O4تهیه شده
به روش همرسوبي شیمیایي تحت اولتراسونیک.

پسیماند مشییاهده نمییشییود .بنییابراین

می توان گات که نانوذرات تهیه شده همگیی در دمیای اتیا
دارای رفتار سوپرپارامغناطیسی می باشند [ .]۲6پوشی

ایجیاد

شده بر روی ذرات هسته بر روی خاصیت مغناطیسی آنها اثر
میگذارد.

(الف)

شكل  :7منحنيهای  VSMنشاندهنده مشخصههای مغناطیسي
نمونههای الف)  N-20و ب)  N-20/Tدر دمای اتاق.

[ ]40به تهیه کامپوزیت  Fe3O4/TiO2با

ستمت و همکاران

متوس انیدازه ذرات تقریبیا  110 nmپرداختنید و بیه مقیادیر
مغناط

(ب)
شكل  :6الف) تصویر  TEMنمونه N-20/Tو
ب) طیف  EDSنانوساختارهای .N-20/T

اشباع برابر با  ۲5/66 emu/gبرای هسته مغناطیسیی و

 6/64 emu/gبرای کامپوزیت پوش
جیانییی

و همکیییاران

داده شده دست یافتنید.

[ ]۲1بیییه ترتییییب بیییرای  Fe3O4و

نانوکامپوزیت  Fe3O4/TiO2با متوس اندازه ذرات ۲4/9 nm
در این تحقیق میانگین اندازه ذرات کامپوزیت فوتوکاتالیستی
 ۲3 nmبدست آمد .شکل ( 6ب) طی

 EDSنانوساختارهای

 Fe3O4/TiO2را نشان میدهد که بر طبق آن ،حضیور عناصیر

بییه مغنییاط

اشییباع  63 emu/gو  14 emu/gدسییت یافتنیید.

استاان و همکاران

[ ]46به سنتز نانوکامپوزیت Fe3O4/TiO2

با ضخامتهیای مختلی

پوشی

تیتانییا پرداختنید و مشیاهده

مشخصهیابي نانوکامپوزیت ... Fe3O4/TiO2

کردند که با افزای
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ضخامت پوسته ،خواص مغناطیسی روند

کاهشی دارد .در تحقییق حاضیر ،در اثیر پوشی
مغنییاط
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اشییباع پییودر  Fe3O4تهیییه شییده از  60 emu/gبییه

 ۲3 emu/gرسیده اسیت کیه کیاه
دلیل ایجیاد پوشی

خاصییت مغناطیسیی بیه

غیرمغناطیسیی تیتانییا بیر روی نیانوذرات

 Fe3O4اسییت .بهییراد و همکییاران [ ]14کامپوزییت مغناطیسیی
 TiO2تهیه کرده و گزارش کردند که مغناط

دارای پوش

اشییباع کامپوزیییت فوتوکاتالیسییتی تهیییه شییده 7/3 emu/g
م ییباشیید .آنهییا بی یان کردنیید کییه نانوسییاختار هسته/پوسییته

(الف)

 Fe3O4/TiO2تهیه شده قابلیت بازیابی مغناطیسی خوبی دارد.
تغیییرات طیی

متییلن آبیی در طییول

جییذبی  UV-Visرنی

مییوجهییای بییین  ۸00-۲00 nmبییر اثییر افییزودن  0/03 gپییودر
 Fe3O4/TiO2در  30 mlمحلول  50 mg/lدر شیکل ( ۸الی )
نشان داده شده است .بیشینه شدت جذب محلیول متییلن آبیی
نور  UVدر میدت زمیان

در  664نانومتر میباشد .بر اثر تاب

 90 minغلظت متیلن آبی بیه انیدازه  %61کیاه
است .حذف تدریجی رن

پییدا کیرده

متیلن آبی ،حضور و پوش دهی

الیه فوتوکاتالیستی  TiO2را بر روی ذرات مغناطیسیی Fe3O4

تأییییید میییینمایییید .لیییی و همکیییاران

[ ]۲6کامپوزییییت

(ب)

فوتوکاتالیستی  Fe3O4/TiO2با اندازه ذرات  ۲50-300 nmرا

شكل  :8الف) طیفهای جذبي  UV-Visاز محلول متیلن آبي قرار

با استااده از ترکیب روش های هییدروترمال و سیل-نل تهییه

گرفته تحت زمانهای متفاوت تابش نور  UVدر حضور پودر

کردند و به تخرییب  %7۲رنی

فوتوکاتالیستي  Fe3O4/TiO2و ب) نمودار سینتیک از بین

آلیی رودامیین  )RhB( Bدر

مدت زمان  5 hدسیت یافتنید .رازیی

و همکیاران

رفتن متیلن آبي با در نظر گرفتن دو طول موج مختلف.

[ ]47بیه

سیینتز همییین نانوکامپوزیییت بییا اسییتااده از دو نییوع پییی مییاده

کییار بییردن پییودر کییامپوزیتی در شییکل ( ۸ب) بررسییی شییده

 TiO2پرداختنید و بیه تخرییب  51/6و 90/3

است .همانطور که مشاهده میشیود رسیم  LnCo/Cدر مقابیل

درصد متیل نیارنجی در میدت زمیان  1 hدسیت یافتنید .وو و

نیور  )t( UVبیا در نظیر گیرفتن طیول میوجهیای

تجاری مختلی
همکییاران

[ ]4۸موفییق بییه سیینتز کامپوزیییت فوتوکاتالیسییتی

زمان تیاب
مختل ی

( 664 nmو  )617 nmرواب ی تقریبییا خطییی بدسییت

 Fe3O4/TiO2به کمک تر کننده سطحی شدند و بیه تخرییب

میییدهیید .اییین موضییوع نشییان میییدهیید کییه از بییین رفییتن

 %60-50متییییلن آبیییی در میییدت  90 minدسیییت یافتنییید .در

متیلن آبی احتماال از مکانیزم النگمویر-

پهوه

حاضر ،درصید تخرییب متییلن آبیی در میدت زمیان

 90 minبه مقدار  %61بدست آمد.
سینتیک تجزیه رن

متیلن آبی تحت تاب

فوتوکاتالیستی رن

هینشل وود ( )Langmuir–Hinshelwoodتبعیت میکنید .بیر
اساس این مکانیزم ،سینتیک واکن

نور  UVو با به

بوسیله معادله زیر توصی

فوتوکاتالیستی مییتوانید

شود [:]49،50
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حاکی از آن است که پودر  Fe3O4/TiO2تهییه شیده فعالییت

)(۲

بییه طوریکییه  kappثابییت سییرعت ظییاهری واکیین

تخریییب

فوتوکاتالیستی است و وابسته به طول موج در نظر گرفته شده،
میباشید [ .]51همیانطور کیه مشیاهده میی شیود مقیدار ثابیت
سیییرعت محاسیییبه شیییده بیییرای طیییول میییوج  664نیییانومتر
( )kapp=0/0107 min-1کمییی بیشییتر از مقییدار آن بییرای طییول
موج  )kapp=0/00۸4 min-1( 617 nmاسیت کیه در توافیق بیا
شکل ( ۸ال ) می باشد زیرا بر طبق این شکل شیدت جیذب
در  664 nmبه حداکثر مقیدار خیود رسییده اسیت و بنیابراین
جییذب بیشییتر باعییو افییزای

ثابییت سییرعت واکیین

تجزیییه

گردیده است.

 -4نتیجهگیری
در اییین پییهوه  ،کامپوزیییت فوتوکاتالیسییتی بییا سییاختار
هسته/پوسته با موفقیت تهییه گردیید .نانوسیاختار نهیایی تهییه
شده شیامل ذرات  Fe3O4بیه عنیوان هسیته و  TiO2بیه عنیوان
پوسته فوتوکاتالیستی است .نانوذرات تکفاز  Fe3O4به روش
هم رسوبی شییمیایی اولتراسیونیک تحیت اتمسیار نیتیرونن و
بدون انجام مرحله کلسیناسیون در کوره تهیه شیدند .مییانگین
اندازه نانوذرات  Fe3O4تهیه شده بطور تقریبی  15 nmبدست
آمد .پوش دهی پوسته  TiO2نیز به کمک اولتراسونیک و با
استااده از پی ماده تترابوتیل اورتیو تیتانیات ( )TBOTانجیام
شد .نانوذرات کامپوزییت فوتوکاتالیسیتی بیا مییانگین انیدازه
 ۲3 nmحاصل گردید .نتایج آزمون  VSMنشان داد که میزان
مغناط

اشباع کامپوزیت تهیه شده نسبت به پودر مغناطیسیی

 Fe3O4از  60 emu/gبیییه  ۲3 emu/gکیییاه

یافتیییه اسیییت.

اندازهگیری خواص فوتوکاتالیستی محصول نهایی بیه کمیک
طی های  UV-Visنیز نشان داد که میزان حذف رن

متییلن

آبی در حضور  0/03 gپودر کیامپوزیتی و در میدت 90 min
تاب
واکن

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

 UVحدود  %61میباشد .نشیان داده شید کیه سیینتیک
فوتوکاتالیسیتی تجزییه رنی

از مکیانیزم النگمیویر-

هینشل وود تبعیت می نماید .بدینترتییب نتیایج بدسیتآمیده

فوتوکاتالیستی خوبی داشته و به دلیل وجود هسته مغناطیسی با
استااده از میدان مغناطیسی خارجی به راحتی از محلیول جیدا
شده و قابل بازیابی میباشد.
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