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ساخت میکروساختار هسته/پوسته/پوسته  Fe3O4/SiO2/TiO2و بررسی خواص
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 -1دانشیار ،مدیر و ریاست بخش پژوهش آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،کارشناس تحقیق آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،کارشناس آموزش آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان ،ایران
*Info@btlab.ir
(تاریخ دریافت ،1395/06/20 :تاریخ پذیرش)1395/09/12:

چکیده
در این تحقیق کامپوزیت  Fe3O4/SiO2/TiO2با ساختار هسته -پوسته-پوسته با استفاده از روش شیمیایی تر تهیه شد .ابتددا کامپوزیدت Fe3O4/SiO2

با استفاده از پدیش مداده تتدرا اتیدر اورتوسدی ی ا ( )TEOSسدنت شدد .سدپ

یدپ پوسدته از  TiO2بده ودور مسدتقیر بدر روی آن پوشدش داده شدد.

نانوساختارهای  Fe3O4 / SiO2 / TiO2تهیه شده با استفاده از آنالی های می روس وپ ال ترونی روبشی محیطی ( ،)FESEMمی روس وپ ال ترونی
عبوری ( ،)TEMالگوی پراش پرتو ای

( )XRDو دستگاه ویفسنجی تبدیر فوریه مادون قرم ( )FTIRمشخصه یابی شدند .نتایج نشدان داد کده

پوششدهی الیههای  SiO2و  TiO2با موفقیت انجام شدده اسدت .نتدایج نشدان داد کده انددازه را

 Fe3O4در حددود  300-400ندانومتر و ضدخامت

پوششهای  TiO2و  SiO2به ترتیب  4و  30نانومتر می باشد .خواص مغناویسی کامپوزیت سنت شده بدا اسدتفاده از مغنداوی سدنج ارتعاشدی ()VSM
مورد بررسی قرار گرفت .مغناوی

اشدبا ( )Msپدودر  Fe3O4و کامپوزیدت  Fe3O4/SiO2/TiO2بده ترتیدب  80 emu/gو  37 emu/gو هدر نندین

می ان پسماند مغناویسی ( )Mrپودر  Fe3O4و کامپوزیت  Fe3O4/SiO2/TiO2به ترتیب 8 emu/gو 6/43 emu/gبه دست آمد.

واژه های کلیدی:
ساختار هسته/پوسته ،تیتانیا ،سی ی ا ،فوتوکاتالیست مغناویسی.

 -1مقدمه
در میان فوتوکاتالیستهای نیمه هادی ،تیتانیدا بده دلیدر خا دیت

در مصارف آرایشی و بهداشدتی ،سدطوخ خدود تمید شدوندگی،

فوتوکاتالیستی باال ،پایداری باال و قیمت کر ،توجدهی زیدادی را

تصفیهی آب و هوا ،پسابهدای شدیمیایی و دنایس نسداجی و....

به خود ج ب کرده است .گاف انرژی نو آناتاز آن حددود 3/2

کاربردهای فراوانی پیدا کدرده اسدت  .]2-1تیتانیدا ی دی از نیمده

ال ترون ولت و جا ب نور  UVمیباشد .بنابراین تیتانیوم اکسدید

هادی هدای پرکداربرد اسدت کده جدا ب ندور فدرابنفش و دارای
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خا یت فوتوکاتالیستی است .تیتانیا در کاربردهای تصدفیه آب-

فرا ددو سددنت نماینددد .بررسددی هددا نشددان داد کدده خددواص

های آلوده ،به دلیر به دلیر پایداری شیمیایی ،زیست سازگاری،

فوتوکاتالیستی نانو را سنت شده اف ایش یافتده اسدت  .]16در

قیمت ارزان ،سمی نبودن ،مساحت سطح ویژه باال ،قدر جذب

این پژوهش بر آن شدیر تا نگونگی پوششدهی الیههای SiO2

باال و پراکندگی خوب آن ،به ور دوغابی استفاده مدی شدد.

و  TiO2را بر روی را نند ضع ی منظر  Fe3O4بررسدی کدرده

اما جدایش را  TiO2از آب تصفیه شده ،مخصو اً از حجدر

و کامپوزیت  Fe3O4/SiO2/TiO2را تهیه نموده و برخی ویژگی-

زیددادی از آب ،فرآیندددی زمددانبددر و پره ینددهای اسددت .]6-3

های آن را مورد مطالعه قرار گیرد.

نانوکریستالهای تیتانیا با موادی مانند شیشه ،ماسه یا زئولیت ثابت
نگده داشددته شدددند تددا بددازده جداسدازی بهبددود یابددد .امددا فعالیددت
فوتوکاتالیستی به دلیر کاهش مساحت سطح ویژه کاهش یافدت
.]9-7
اخیراً گ ارش شده است کده را اکسدیدآهدن بدا را

TiO2

پوشش داده شدهاند .بنابراین کامپوزیت مغناویسدی مدیتواندد بده
راحتی با استفاده از یپ میدان مغناویسی خدارجی از آب جمدس-
آوری شود .مطالعا بسیاری در زمینهی آمادهسازی و استفاده از
کامپوزیتهای مغناویسی ندرم و سدخت/تیتانیا بدا سداختار هسدته/
پوسته انجام شده است  .]11-10اما فعالیت فوتوکاتالیستی تیتانیا
در ور تمداس مسدتقیر آن بدا هسدتههدای مغناویسدی کداهش
خواهد یافت که ایدن ناشدی از پدیددهی تج یده و انحد ل هسدته
مغناویسی بدا ندور  UVمدیباشدد .امدر و هم دارانش یدپ روش
خ شدهی سر-ژل را به همدراه تیتدانیوم اید وپروپوکسدید بده

ا

عنوان پیشمادهی تیتانیا اتخا کردند تا به ودور مسدتقیر تیتانیدای
آناتاز بر روی هستههای مغناویسی رسوب کند و زمدان عم یدا
حرارتی حداقر شود .اما الیهی فوتوکاتالیست  TiO2بده دور
یپ پوشش ی نواخت روی هستههای مغناویسی ش ر نگرفت و
را

نسبتاً به دور

ناپیوسدته (ت ده ت ده) روی سدطح شد ر

گرفتند .در راستای حر این مش
کامپوزیت اکسیدآهن /سی ی

 ،تیتانیای آمدورف بدر روی
(سی ی

پوششداده شده بر روی

 -2مواد و روش انجام تحقیق
 -1-2مواد شیمیایی

آهن ک ریدد( )IIIشدش آبده ( ،)FeCl3.6H2O, 99%تتدرا اتیدر
اورتوسی ی ا ( ،)TEOS < %99کتان نربی زدایی شده ،تتدرا
بوتیدددر اورتدددو تیتاندددا (  ،)TBOT< %99اتدددانول (< %99.9
 ،)C2H5OHمح ول آمونیاک ( ،)NH3.H2O, 25%هیدروکسی
پروپیر س ول ( ،)HPCتمامی مواد اولیه استفاده شده تهیه شده از
شرکت مرک بوده است.
 -2-2سنتز ذارت Fe3O4

را مغناویسی  Fe3O4بده روش احیدای کدربن تهیده شدد .ابتددا
مح ولی شامر  80گرم  FeCl3.6H2Oو  150می ی لیتر آب مقطدر
به شد به مد  10دقیقه هرزده شد .سپ

 7گرم کتان نربی-

زدایی شده داخر مح ول قرار داده شد و به مد  10دقیقه تحت
حمام آلتراسونیپ قرار گرفت تا یونهای  Fe3+به خوبی بر روی
سطح کتان نربی زدایی شده قرار بگیرد .سپ

جمس آوری شده

و در کوره تیوپی تحت دمای  400درجه سانتی گراد به مدد 4
ساعت قرار گرفت .را به دست آمده رنگ مشد ی داشدتند و
به وسی ه مگنت جذب می شدند.
 -3-2سنتز ذرات با ساختار Fe3O4/SiO2

اکسیدآهن) پوشش داده شد .]12-15

را با ساختار  Fe3O4/SiO2به روش شمیایی تدر سدنت شددند.

پنگ و هم ارانش به ساخت فوتوکاتالیستهدای نانوکامپوزیدت

را  Fe3O4تهیه شده در بخش قب ی ( 0/05گرم) ،اتانول (120

مغناویسی نرم با ساختار هسته -پوسدته پرداختندد .آنهدا از را

می یلیتر) و آب مقطر ( 30می یلیتر) به مد  30دقیقده در حمدام
آمونیدا ( %25وزنددی4/05 ،

کددروی  Fe3O4اسددتفاده کردنددد تددا نددانو را هسددته -پوسددته

آلتراسدونیپ ،پراکندده شددند .سدپ

 Fe3O4/SiO2/TiO2را بددا اسددتفاده از روش سددر ژل و بددا کمددپ

می یلیتر) و تترا اتیر اورتوسی ی ا ( 0/5می یلیتر) به آن افد وده
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و به مد  8ساعت و با استفاده از هرزن م انی ی به شد هدر-

همراه آب مقطر ( 2/4می یلیتر) 0/1( HPC ،گرم) ،اتانول خالص

زده شد .را تهیه شده به روش سر -ژل با استفاده از جددایش

از پراکندده

مغناویسی از مح ول جدا شد .سپ

با استفاده از آب مقطر شسته

( 60می یلیتر) تحت استیرر شدید قدرار گرفدت .پد

شدن ،مح ولی از  0/2( TBOTمی یلیتر) و اتانول ( 10می دیلیتدر)

و به مد  24ساعت در دمای  40درجه سانتیگراد در آون خأل

به سیستر اضافه شدد و بده مدد  90دقیقده در دمدای  85درجده

خشپ شد.

سانتیگراد نگهداری شد .محصول نهایی نند بار با اتدانول و آب
مقطر شسته شده و به مد  4سداعت در دمدای  60درجده سدانتی

 -4-2سنتز ذرات با ساختار Fe3O4/SiO2/TiO2

گراد خشپ شد .در نهایت در دمای  500درجه سدانتیگدراد بده

را  Fe3O4/SiO2تهیه شده در مرح ه قبر ،از وریق هیددرولی

مد  2ساعت ک سینه شد.

و نگالش تترا بوتیر اورتو تیتانا ( )TBOTدر مح ول اتانول ،با
 TiO2پوشددش داده شدددند .را  0/03( Fe3O4/SiO2گددرم) بدده

ش ر( :)1الگوی پراش پرتو ای

( )XRDپودر )F( Fe3O4و )F/S/T( Fe3O4/SiO2/TiO2

 -5-2مشخصهیابی

 -UVمرئدی ،بدا اسدتفاده ویدف مدادون قرمد (

ریخددتشناسددی کامپوزیددتهددای تهیدده شددده ،بددا اسددتفاده از

 )Tensor 27بررسی شد.

می روس وپ ال

تروندی روبشدی محیطدی (شدرکت TE-SCAN

مدددل  )FESEM ,MIRA3و می روس د وپ ال ترونددی عبددوری
( TEMو  ) leo 906, zeiss, 100 kvمشداهده شدد .سداختار و
مرفولوژی نانوساختار تهیه شده با استفاده از الگوی پراش ای
( ،XRDشددرکت PRO MPD PANalyticalو سدداخت کشددور
ه ند) مورد بررسی قرار گرفت .مغناوی پذیری آنها با اسدتفاده
از آنالی خدواص مغناویسدی (  )VSMانجدام شدد .ویدف جدذب

FTIR, Bruker,
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مرفولددوژی و اندددازه را تهیدده شددده بددا اسددتفاده از تصدداویر
 FESEMو  TEMبررسی و مشخصهیابی شد .تصدویر

FESEM

را  Fe3O4تهیه شده در شد ر ( )2نشدان مدیدهدد کده را
 Fe3O4غیرکروی با میدانگین انددازه ار تقریبداً بدین 400-300
نانومتر هستند و توزیس اندازه آنها وسیس نیست.
ش ر ( )3تصاویر  FESEMنانوساختارهای  Fe3O4/SiO2را نشان
مدیدهدد .شد ر ( 3الدف) نشدان مدیدهدد کده نانوسداختارهای
Fe3O4/SiO2سطحی هموار و داف دارندد کده کدام ً بدا را
 Fe3O4متفاو است  .]11پوششی نسبتاً شفاف در اوراف را
ش ر ( :)2تصویر  FESEMار  Fe3O4سنت شده به روش احیای کربن

 Fe3O4دیده میشود با را  Fe3O4اولیه متفاو است که می-

 -3نتایج و بحث

توان آن را بده پوشدشدهدی پوسدته  SiO2بدر روی را

جهت شناسایی فاز و ترکیب نمونههای تهیه شده ،الگدوی پدراش

نسبت داد .این تصویر نشان میدهد کده پوشدش  SiO2تقریبداً بدر

( )XRDآنها به دست آمد .ش ر ( )1الگوی پراش

روی تمددامی را  Fe3O4تش د یر شددده اسددت و از ایددن جهددت

( )XRDپدددددودر  Fe3O4و نانوسددددداختارهای

مقدار پیش ماده  TEOSمناسدب بدوده اسدت .ضدخامت پوسدتهی

 Fe3O4/SiO2/TiO2را نشان میدهد .عدم حضور پهنای پیپ در

 SiO2در این نو کامپوزیت اهمیت دارد ،اف ایش ضدخامت ایدن

 2θ=15-25معموالً به عنوان پیپ سی ی ای آمورف مطدرخ مدی-

پوسته سدبب کداهش خدواص مغناویسدی و کداهش بازیدابی ایدن

شود .پیپ های پراش مشخص شدده بدا (∗) فداز ( Fe3O4شدماره

نانوساختارها از پساب میگردد.

پرتو ای

پرتدددددو ای ددددد

Fe3O4

 )19-0629را نشان میدهدد .پیدپهدای پدراش مشدخص

از ورفی کاهش ضخامت پوستهی  SiO2موجب اف ایش پدیده-

شده با ( )#فاز  TiO2آناتداز (شدماره کدار  )21-1272را نشدان

ی انح ل هسته و هر نندین افد ایش آگ ومراسدیون را مدی-

میدهد .]17

گردد که خا یت فوتوکاتالیسدتی ایدن کامپوزیدتهدا را کداهش

کار

میدهد .]19-16

ش ر( :)3تصاویر  FESEMنانوساختارهای( :الف) Fe3O4/SiO2 :و (ب)Fe3O4/SiO2/TiO2 :
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ش ر ( :)4ویف  EDXنانوساختارهای Fe3O4/SiO2/TiO2

شدددددد د ر (- 3ب) تصدددددددداویر  FESEMنانوسدددددددداختارهای

آگ ومرسیون گدردد .ضدخامت پوسدتهی  TiO2آناتداز در حددود

 Fe3O4/SiO2/TiO2را نشددددان مددددیدهددددد .نانوسدددداختارهای

نند نانومتر است.

 Fe3O4/SiO2/TiO2بددا میددانگین اندددازه را  480-450نددانومتر
مشاهده میشود .سطح ناهموار این را نشان دهنددهی تشد یر
پوشش  TiO2بر روی نانوساختار  Fe3O4/SiO2است  .]11شد ر
( )4ویف  EDXنانوساختارهای  Fe3O4/SiO/TiO2را نشان مدی-
دهد که نانو ساختار تهیه شده شامر سده عنصدر ا د ی (

Fe, Si,

 )Tiهسددتند کدده تشدد یر کامپوزیددت  Fe3O4/SiO2/TiO2تاییددد
میکند.

جدول ( :)1پارامترهای مغناویسی برای را  Fe3O4و نانوکامپوزیتهای
 Fe3O4/SiO2و Fe3O4/SiO2/TiO2
Ms
)(emu/g
80

Mr
)(emu/g
8

Hc
)(Oe
88

66

6 /6

116

37

6/43

118

نمونه
Fe3O4
Fe3O4/SiO2
Fe3O4/SiO2/TiO2

ش ر ( -5الدف) تصدویر  TEMنانوسداختارهای  Fe3O4/SiO2را
نشان میدهد .ضخامت پوستهی  SiO2در حدود  30-25می یمتدر

جهددت شناسددایی دقیددقتددر نانوسدداختارهای تهیدده شددده از روش

اسددت .تصددویر TEMنانوسدداختارهای  Fe3O4/SiO2/TiO2در

اسپ تروس وپی مادون قرم استفاده شدد .شد

ر  6ویدف FTIR

ش ر ( - 5ب) مشاهده میشود.

پدددددددددددددودر  Fe3O4و نانوسددددددددددددداختارهای  Fe3O4/SiO2و

از آنجا که می ان آگ ومراسیون این نانوساختارها به مد زمدان

 Fe3O4/SiO2/TiO2را

نشان میدهد .در این ویف باندهای cm-

اولتراسونیپ و حضور هیدروکسی پروپیر س ول ( )HPCارتباط

 1630 1و 3430 cm-1به ترتیب مدهای ارتعاشی خمشی و کششی

دارد .در ایددن پددژوهش از هیدروکسددی پروپیددر سدد ول ()HPC

H-O-Hاست و حضور آب را تاییدد مدیکندد .ویدف باندد cm-1

استفاده شد تا بدا ایجداد نیدروی دافعدهی اسدتریپ سدبب کداهش

 580مدهای کششدی  Fe-Oرا نشدان مدیدهدد .مددهای ارتعاشدی
کششی نامتقارن و کششی متقارن  Si-O-Siدر  1120 cm-1و cm-
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 800 1و مددددددددد ارتعاشددددددددی خمشددددددددی Si-O-Si

در

 470cm-1ظاهر شدهاند.

ش ر( :)5تصاویر  TEMنانوساختارهای( :الف) Fe3O4/SiO2 :و (ب) Fe3O4/SiO2/TiO2 :با ساختار هسته /پوسته/پوسته

هر ننین مدهای ارتعاشی کششدی  Ti-O-Siدر  960 cm-1ظداهر

نانوساختارهای نندض عی فوتوکاتالیستی  Fe3O4/SiO2/TiO2از

شده است که نشان میدهد  TiO2به خوبی با سطح سی ی ا پیوندد

وریق روش شیمیایی تر با موفقیت تهیه شد .پوستهی  SiO2بدون

برقرار کرده است .باندهای  500-900 cm-1نی مدرتبط بده پیوندد

استفاده از سورف تانت و پوستهی  TiO2با استفاده از سورف تانت

 Ti-O-Tiاست.

 HPCبر روی را مغناویسی نندض عی منظر الیهنشانی شدند.

تغییرا خواص مغناویسدی نموندههدای تهیده شدده در شد ر ()7

نتایج  VSMنشان داد که پوششدهی پوستهها خواص مغناویسی

آورده شده است .خا یت مغناویسی اشبا ( ،)Msمی ان پسدماند

ایددن کامپوزیددتهددا کدداهش یافتدده اسددت .مغندداوی

مغناویسی ( )Mrو نیروی خنثیکننده یا برگشدتدهنددهی قهدری

کامپوزیت تهیه شده از  80 emu/gبه  37 emu/gو می ان پسدماند

( )Hcیددددپ نموندددده  Fe3O4و نانوسدددداختارهای  Fe3O4/SiO2و

مغناویسی ( )Mrاز  8 emu/gبه  6/43 emu/gکاهش یافته اسدت.

 Fe3O4/SiO2/TiO2در جدول ( )1آورده شده است .نتایج نشان

اما هسته مغناویسی نانوساختارهای غیرکروی این ام ان را فراهر

میدهد که خواص مغناویسی برای نانوساختارهای Fe3O4/SiO2

میکند که با استفاده از نیروی مغناویسدی خدارجی بده راحتدی از

و  Fe3O4/SiO2/TiO2کاهش یافته اسدت .بده ودوری کده مید ان

مح ول ج دا شدوند .از ورفدی ایدن نانوسداختارها بده دلیدر وجدود

خا یت مغناویسی اشبا پودر  Fe3O4سنت شده از  80 emu/gبه

تیتانیای بر روی سدطح مدیتوانندد در تصدفیهی رندگهدای آلدی

 66 emu/gرسیده است که به دلیر پوششدهی پوسدتههدای غیدر

استفاده شوند.

مغناویسی  SiO2است .هرننین در اثر پوششدهی  TiO2بر روی
را مغناویسی  ، Fe3O4مغناوی
یافته است.
 -4نتیجه گیری

اشبا بده  37 emu/gکداهش

اشددبا ()Ms
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