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ساخت کامپوزیت فوتوکاتالیستی  Fe3O4/SiO2/ZnOبا نانوساختار هسته/پوسته/پوسته و
مشخصه یابی آن
فردین قاسمی پیرانلو ،1فاطمه باورسیها ،*2سعیده

داداشیان3

(تاریخ دریافت ،1396/03/31 :ش.ص  ،12-1تاریخ پذیرش)1396/10/10 :

چکیده
فوتوکاتالیست مغناطیسی  Fe3O4/SiO2/ZnOبه روش سل -ژل سنتز شد .بدین منظور ،در مرحله اول ذرات  Fe3O4به
عنوان ه سته مغناطی سی این کامپوزیت و با به کارگیری از روش احیای کربن تهیه گردید .در مرحله دوم ،پو ششدهی پو سته
 SiO2با ا ستفاده از پیش ماده تترا اتیل اورتو سیلیکات ( )TEOSانجام شد .در پایان پو سته اک سید روی با ا ستفاده از پیش
ماده نیترات روی هیدراته بر روی کامپوزیت  Fe3O4/SiO2قرار گرفت .نانوساااارتارهای تهیه شاااده با اساااتفاده از آنالیزهای
میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی ( ،)FESEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری ( ،)TEMالگوی پراش پرتو ایکس (،)XRD
آنالیز رواص مغناطیساای ( )VSMو طیف ساانجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDXمشااه ااه یابی شااد .نتایج  FESEMو
 ،TEMپوششدهی سیلیس و اکسید روی را بر روی ذرات هسته تایید کرد و فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe3O4/SiO2/ZnO

با موفقیت تهیه شد .میانگین اندازه ذرات  Fe3O4به طور تقریبی  300نانومتر به د ست آمد .ضهامت پو سته سیلیس به طور
تقریبی  25نانومتر و ضهامت پوسته اکسید روی در حد چند نانومتر حاصل شد .نتایج  VSMنشان داد که پوششدهی پوسته
سیلیس و اکسید روی ،سبب کاهش مغناطیس اشباع ( )Msپودر  Fe3O4شده است به طوری که مغناطش اشباع از

emu/g

 80به  48/8 emu/gکاهش یافته است که این مقدار جهت بازیابی مغناطیسی مناسب است .رواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت
 Fe3O4/SiO2/ZnOتحت تابش نور  UVو بر روی تهریب متیلن نارنجی مورد بررسی قرار گرفت .تهریب متیلن نارنجی %70
به دست آمد.
واژههای کلیدی :اکسید روی ،مغناطیس ،فوتوکاتالیست ،سیلیکا ،سارتار هسته/پوسته.

 - 1مدیر و ریاست بهش پژوهش آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان،ایران
 - 2کارشناس تحقیق آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان ،ایران
 - 3کارشناس آموزش آزمایشگاه معتمد محیط زیست ،شرکت فن آوران زیست کره ،ابهر ،زنجان ،ایران
* -نویسنده مسئول مقالهInfo@btlab.ir :
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پیشگفتار
در طی سالهای اریر با افزایش نگرانیهای محیط-
زیستی ناشی از پیشرفتهای فناوری و صنعت ،تالشهای
بسیاری در سراسر جهان برای به دست آوردن مواد و
فرایندهای مؤثر جهت ت فیه آبهای آلوده انجام شده
است[ .]1،2از این رو فرآیندهای ت فیه آالیندههای آلی با
استفاده از نانوذارت نیمه هادی مانندTiO2 ،ZnS ، ZnO :
و  SnO2و غیره مورد توجه و مطالعه قرار گرفته
است[ .]4،3اکسید روی در جاذبهای شیمیایی،
سنسورهای گاز ،سلولهای رورشیدی ،ابزارهای الکتریکی
و نوری ،در تهریب فوتوکاتالیستی به عنوان کاتالیزور و
غیره کاربردهای فراوانی پیدا کرده است[.]5،6
رواص فوتوکاتالیستی باالی نیمه هادیها از جمله
اکسید روی ،موجب شده است که در تجزیه فوتوکاتالیستی
مولکولهای آلی تحت تابش اشعههای ماورا بنفش به کار
برده شوند .اکسید روی با پهنای باند  ،3/37 evوقتی تحت
تابش نور ماورابنفش ( )UVقرار میگیرد  eو  hایجاد
میشود .الکترون و حفرهها که جزء اساسی عملکرد
فوتوکاتالیستها هستند تنها در صورتی به وجود میآیند
که انرژی تابشی بیشتر از عرض باند انرژی به نیمههادی
برسد:
()1

ZnO + hv → hVB + + eCB−

در این واکنش h ،و  eبه ترتیب عوامل اک سیدکننده و
احیاکننده قوی ه ستند .واکنشهای اک سیدا سیون و احیا
به ترتیب به صورت زیر میباشد:
()2

h + + OH- → OH

()3

e- + O2 → O-

از این پدیده میتوان در تهریب آالیندههای آلی در حجم
زیادی از آب بهره گرفت[.]11-7
با توجه به م رف مقادیر باالی آب در صنایع مهتلف و
تولید مقدار قابل توجهی آالیندههای آلی ،ت فیه آنها
امری اجتنابناپذیر است[ .]12یکی از مشکالت اصلی در
فرآیندهای ت فیه آبهای آلوده ،جداسازی ذرات اکسید
روی از آبهای ت فیه شده است .از آنجا که مرحله

جداسازی معموالً به روش سانترفیوژ و یا با استفاده از فیلتر
انجام میشود ،هزینه الزم برای جداسازی از حجم وسیعی
از آبهای ت فیه شده بسیار باال میگردد .از طرفی ممکن
است جداسازی ذرات اکسید روی به طور کامل صورت
نگیرد که این رود ،سبب آلودگی ثانویه میشود .لذا
تالشهای فراوانی جهت بهبود فرایند جداسازی با
بهرهگیری از هستههای مغناطیسی در جریان است[15-
.]7 ،12
در سالهای اریر مواد با سارتار هسته/پوسته
کاربردهای متنوعی در حوزههای مهتلف از قبیل
الکترونیک ،بیوپزشکی ،نوری ،شیمی تجزیه و غیره دارند.
نانوذرات هسته/پوسته موادی پرکاربرد ،با عملکرد باال و
رواص اصالح شده هستند .به دلیل پوششدهی با مواد
پوسته ،رواص ذرات هسته مانند میزان واکنشپذیری یا
پایداری حرارتی میتواند اصالح شود؛ به گونهای که در
مجموع ،پایداری ذرات و پراکندگی افزایش مییابد .در
نهایت ،ذرات نسبت به مواد مهتلف که با هم به کار برده
میشوند ،رواص متمایزی نشان میدهند .هدف از پوشش
بر روی ذرات هسته معموالً اصالح سطح ،افزایش قابلیت
عملکرد ،افزایش پایداری ،کاهش م رف مواد گرانبها و
غیره است[.]8،16
اریراً گزارش شااده اساات که ذرات اکسااید روی به
صورت سارتار ه سته/پو سته/پو سته به کار برده شدهاند.
ذرات  Fe3O4یکی از مهمترین اساااپینل های نوع فریت
اساات که به طور گسااترده در جداسااازی مغناطیساای،
کاربردهای انتقال گرما ،الکتروفوتوگرافی و غیره اسااتفاده
میشاااود[ .]5بنابراین از ذرات  Fe3O4به عنوان هساااته
مغ ناطیسااای و اکسااا ید روی به عنوان این پوسااا ته
فوتوکاتالیستی این نانوسارتارها استفاده شد تا با استفاده
میدان مغناطیسااای رارجی به راحتی از محیطهای آبی
جدا شوند[ .]7جهت جلوگیری از پدیده انحالل هسته که
در اثر تابش نور  UVایجاد میشود و سبب کاهش فعالیت
فوتوکاتالیساااتی اکساااید روی میگردد ،وجود یک الیه
سااایلیکای بی اثر میان ذرات  ZnOو  Fe3O4ضاااروری
اسااات ،از این ساااوی ،ذرات  ZnOبر روی کامپوز یت
اک سیدآهن /سیلیس ( سیلیس پو ششداده شده بر روی
اک سیدآهن) پو شش داده شد[ .]17،18ونگ و همکارانش
به سنتز  Fe3O4/SiO2/ZnOو Fe3O4/SiO2/ZnO-Ag
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پردارتند که ذرات اولیه  Fe3O4ا ستفاده شده کروی بود
[ .]18در این پژوهش در را ستای حل م شکالت مرتبط با
جدایش ذرات فوتوکاتالی ستی از آب ت فیه شده و امکان
اسااتفادهی مجدد از آنها ،ابتدا ذرات چند ضااعلی منظم
 Fe3O4به عنوان ه سته مغناطی سی تهیه شد و در مرحله
ب عد سااااا رت نانوسااااار تار های فوتو کا تالیساااتی
 Fe3O4/SiO2/ZnOانجام شد .در ادامه مشه هیابی این
فوتوکاتالیست کامپوزیتی انجام شد .شکل  1شماتیکی از
روند تشاااکیل کامپوزیت Fe3O4/SiO2/ZnOرا نشاااان
میدهد.

مواد و روشها
مواد شیمیایی

دی متیل فرمامید ( ،)DMF>99.8%سدیم
هیدروکسید (  ،)NaOH< %96تترا اتیل اورتوسیلیکات
(%99
( ،)TEOS < 99%نیترات روی
(< %99.9
<  ،)ZnNO3.6H2Oآب مقطر ،اتانول
(%25
 ،)C2H5OHآمونیوم هیدروکسید
وزنی ،)NH3.H2O,آهن کلرید ( )IIIشش آبه
( ،)FeCl3.6H2O, 99%کتان چربی زدایی شده ،تمامی
مواد اولیه استفاده شده تهیه شده از شرکت مرک بوده
است.
سنتز ذارت Fe3O4

ذرات مغناطیسی  Fe3O4به روش احیای کربن تهیه
شد .ابتدا  80گرم آهن کلرید ( )IIIشش آبه در  150میلی-
لیتر آب مقطر به مدت  15دقیقه همزده شد 7 .گرم پارچه
کربن چربی زدایی شده درون محلول قرار داده شد و به
مدت  10دقیقه تحت حمام آلتراسونیک قرار گرفت .سپس
جمع آوری شده و تحت دمای  400درجه سانتی گراد به
مدت  4ساعت سنتز شد.
سنتز ذرات با ساختار Fe3O4/SiO2

جهت تهیه نانو سارتارهای  Fe3O4/SiO2ابتدا 0/05
گرم پودر  Fe3O4تهیه شده در بهش قبلی به همراه 120
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میلیلیتر اتااانول و  30میلی لیتر آب مقطر در حمااام
آلتراسونیک پراکنده شدند .سپس  0/5میلیلیتر تترا اتیل
اورتوسااایلیکات و  4میلیلیتر آمونیا ( %25وزنی) به آن
اضاااافه شاااد و تحت همزن مکانیکی قرار گرفت .ذرات با
ا ستفاده از میدان مغناطی سی رارجی از محلول جدا شد.
سپس با ا ستفاده از آب مقطر ش سته و به مدت  8ساعت
در دمای  60درجه سانتیگراد در آون رشک شد.
سنتز ذرات با ساختار Fe3O4/SiO2/ZnO
ج هت ته یه نانوساااار تارهای ،Fe3O4/SiO2/ZnO

 0/05گرم پودر  Fe3O4/SiO2تهیه شااده در مرحله قبل
در  50میلیلیتر  DMFبا اسااتفاده از حمام آلتراسااونیک
پراکنده شااد 0/6 .گرم  ZnNO3.6H2Oدر  50میلیلیتر
 DMFحل شد و به محلول قبلی ا ضافه شد .محلول به
دسااات آمده تحت همزن مکانیکی قرار گرفت .ساااپس
محلول  0/02موالر سااود به آرامی به محلول اولیه اضااافه
شد .در ادامه به مدت  6ساعت تحت همزن مکانیکی قرار
گر فت .ذرات به دسااات آ مده با اسااات فاده از جدایش
مغناطیسااای از محلول جدا شاااده و با آب مقطر و اتانول
چند بار ش سته شد .سپس در ر شککن در دمای 60
درجه و به مدت  6ساعت ر شک شد .در پایان در دمای
 500درجه سانتیگراد و به مدت  2ساعت کلسینه شد و
نانو سارتارهای  Fe3O4/SiO2/ZnOبه دست آمد.
بررسی فوتوکاتالیستی

جهت بررسی فوتوکاتالیستی ،تهریب متیلن نارنجی با
استفاده از نانوکامپوزیتهای  Fe3O4/SiO2/ZnOمورد
سنجش قرار گرفت .پودر فوتوکاتالیستی تهیه شده در
محلول متیلن نارنجی ( )10mg/Lبه مدت  30دقیقه در
محیط تاریکی هم زده شد و سپس تحت نور  UVقرار
گرفت و در بازههای زمانی مشهص نمونهبرداری انجام شد.
تغییرات جذب میتلن نارنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر
 UV-Visبررسی شد.
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شکل  -1شماتیکی از روند تشکیل کامپوزيتهای  Fe3O4/SiO2/ZnOبا ساختار هسته/پوسته/پوسته
مشخصهیابی

سارتار و مرفولوژی نانوسارتار تهیه شده با استفاده از
الااگااوی پااراش ایااکااس ( XRDشاااارکاات PRO
 MPD PANalyticalو ساااارت کشاااور هلند) مورد
بررساای قرار گرفت .طیف جذب  -UVمرئی ،با اسااتفاده
ط یف مااادون قر مز ()FTIR, Bruker, Tensor 27
برر سی شد .این کامپوزیتها با ا ستفاده از میکرو سکوپ
الکترونی روبشااای محیطی ( FESEMو شااار کت,TE-
 SCANمدل  )MIRA3و میکرو سکوپ الکترونی عبوری
( TEMو  ) leo 906, zeiss, 100 kvمشه هیابی شدند.
رواص مغناطیساای آنها نیز با اسااتفاده از آنالیز رواص
مغناطیسی ( ،VSMکویر کاشان  )Co.MDK6انجام شد.

نتایج و بحث
شکل  2ت اویر  FESEMذرات  Fe3O4سنتز شده را
ن شان میدهد .در شکل  2م شاهده می شود که ذرات به
صاورت چند ضاعلیهای منظم میباشاند .میانگین اندازه
ذرات به طور تقریبی  300نانومتر اساات .شااکل ( 3الف)
ت اااویر  FESEMکامپوزیت  Fe3O4/SiO2با ساااارتار
هسته /پوسته را نشان میدهد .پوشش هموار اطراف ذارت
 ، Fe3O4تشااکیل پوسااته  SiO2را تایید میکند .بنابراین،
الیه نشاااانی الیهی سااایلیس بر روی ذرات مغناطیسااای
 Fe3O4با ا ستفاده از روش سل-ژل به روبی انجام شده
اساات .شااکل ( 3ب) پوشااش دهی پوسااته  ZnOبرروی
کامپوزیت  Fe3O4/SiO2ن شان میدهد که پو شش ZnO
ناهموار بوده و کامالً با پوشااش ساایلیس متفاوت اساات
[ .]18همچنین طیف  EDXکامپوزیت

 Fe3O4/SiO2/ZnOدر شکل  4نمایش داده شده است که
حضور عناصر  Fe, Si, Znو  Oرا نشان میدهد .نتایج
 EDXدر تکمیل سایر نتایج به دست آمده ،تشکیل
نانوسارتارهای  Fe3O4/SiO2/ZnOرا تایید میکند.
ت اویر  TEMدر شکل ( 5الف و ب) ،به ترتیب تشکیل
سارتار هسته/پوسته/پوسته را برای کامپوزیتهای
 Fe3O4/SiO2و  Fe3O4/SiO2/ZnOنشان میدهد .در
ت ویر  TEMشکل ( 5الف) پوششی نازک و نسبتاً شفاف
سیلس نسبت به ذرات هسته کامل مشهص است[]19؛ اما
همانگونه که از ت اویر  TEMو  FESEMمشاهده
میشود؛ پوششدهی باعث کلورهای شدن ذرات شده
است که میتوان آن را به پراکندهسازی ضعیف ذرات
نسبت داد ،استفاده از دستگاه حمام آلتراسونیک با توان
بیشتر میتواند در پوششدهی یکنوارت ذرات هسته موثر
باشد[ .]20،21کاهش کلورهای شدن ،راصیت
فوتوکاتالیستی این کامپوزیتها را افزایش میدهد.
همچنین ضهامت پوستهی  ،SiO2جهت جلوگیری از
پدیده تجزیه و انحالل اثر نور و از طرفی تهیه کامپوزیت با
بیشترین راصیت مغناطیسی جهت بازیابی بهتر اهمیت
دارد .در واقع باالتر بودن باند ظرفیت هسته مغناطیسی از
باند ظرفیت اکسیدروی و پایینتر بودن باند هدایت هسته
مغناطیسی از باند هدایت اکسید روی ،باعث انتقال
حاملهای بار از اکسید روی به هسته مغناطیسی و دو
مرتبه ترکیب زوج الکترون -حفره میشود و طول عمر
الکترون -حفره تولید شده کاهش مییابد .بنابراین با
کاهش بیش از حد پوشش میانی سیلیس ،بازده
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فوتوکاتالیستی این کامپوزیت کاهش مییابد .افزایش بیش
از حد پوشش میانی سیلیس نیز منجر به کاهش مغناطیس
اشباع و به تبع آن کاهش بازیابی راحتتر ذرات
فوتوکاتالیستی میگردد[ .]22،23ضهامت پوسته سیلیس
به طور تقریبی  25نانومتر به دست آمد .غلظت ،TEOS

5

آب ،الکل ،دما و زمان انجام واکنش پنج عامل مهم در
کنترل ضهامت پوشش اعمالی میباشد[ .]20در ت ویر
 TEMشکل ( 5ب) پوشش نازکی از اکسید روی مشاهده
میشود که با شکل ( 5الف) متفاوت است .ضهامت پوسته
 ZnOدر حد چند نانومتر است.

شکل - 2تصاوير  FESEMذارت  Fe3O4سنتز شده به روش احیای کربن

شکل -3تصاوير  FESEMالف) کامپوزيتهای  Fe3O4/SiO2و ب) کامپوزيتهای Fe3O4/SiO2/ZnO

6
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شکل  - 4طیف  EDXکامپوزيت Fe3O4/SiO2/ZnO

شاااکل ( 6الف و ب) به ترتیب الگوی تفرق اشاااعهی
ایکس ( )XRDپودر  Fe3O4سنتز شده و نانوسارتارهای
 Fe3O4/SiO2/ZnOرا نشاااان میدهد .با توجه به طیف
پراش اشعه ایکس مشاهده می شود که ذرات  Fe3O4تهیه
شده سارتار مکعبی دارند و با طیف ا ستاندارد با شماره
کارت  19-0629تطابق دارد .پیک های پراش مشاااهص
شده با (▪) در شکل  1فاز  Fe3O4را ن شان میدهد .از

آن جا که فاز سااایلیکا آمورف میباشاااد ،انتظار میرفت
په نای پیکی برای فاز سااایلی کای آمورف مشااااا هده
نشود[ .]24پیکهای پراش مشهص شده با (○) در شکل
 1فاز ( ZnOشااماره کارت  )01-1136را نشااان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،شدت پیکهای فاز ZnO
ضعیف بوده ا ست که با توجه به ت اویر ،TEMمرتبط به
پوششدهی با ضهامت چند نانو میباشد.

شکل - 5تصاوير  TEMنانوساختارهای الف)  Fe3O4/SiO2و ب)  Fe3O4/SiO2/ZnOبا ساختار هسته /پوسته/پوسته
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شکل - 6الگوی پراش پرتو ايکس ( )XRDذرات  Fe3O4سنتز شده و نانوساختارهای Fe3O4/SiO2/ZnO

جهت شناسایی بهتر کامپوزیت ،Fe3O4/SiO2/ZnO

طیف  FTIRآن تهیه شاااد .شاااکل  7طیف  FTIRپودر
 ، Fe3O4کامپوزیت  Fe3O4/SiO2و Fe3O4/SiO2/ZnO
ته یه شاااده را نشاااان مید هد .در این طیف با ند های
 1360 cm-1و  3430 cm-1به ترتیب مدهای ارتعاشااای
رم شی و ک ش شی  H-O-Hا ست و مرتبط به ح ضور آب

اساات .طیف باند  580 cm-1مدهای کشااشاای  Fe-Oرا
نشااان میدهد(شااکل  -7الف) [ .]20مدهای ارتعاشاای
کشاااشااای متقارن و کشاااشااای نامتقارن  Si-O-Siدر
 800 cm-1و  1120 cm-1ظاهر شده ا ست ( شکل -7
ب) .جذب باند  Zn-Oدر طول موج  540 cm-1م شاهده
میشود (شکل  -7ج) [.]25

شکل -7طیفهای  FTIRالف) پودر  ،Fe3O4ب) نانوساختارهای  Fe3O4/SiO2و ج) Fe3O4/SiO2/ZnO
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شکل  10اثر پودر فوتوکاتالیستی Fe3O4/SiO2/ZnO

ت اااویر تغییرات رواص مغناطیساای نمونههای تهیه
شاااده در میدان مغناطیسااای  -10 kOeتا  10 kOeدر
دمای اتاق در شکل  8آورده شده است .مشاهده می شود
که با ای جاد پوشاااش های  SiO2و  ZnOبر روی ذرات
 ، Fe3O4مغ ناطش اشااا باع کاهش یاف ته اساااات که
پوشااشدهی پوسااتههای  SiO2و  ZnOرا تایید میکند.
شکل  9روند کاهش را صیت مغناطی سی ا شباع ( )Msرا
برای پودر  Fe3O4سااانتز شااااده و نانوسااااار تار های
 Fe3O4/SiO2و  Fe3O4/SiO2/ZnOنشااااان مید هد.
مغناطیس اشاااباع پودر  Fe3O4در اثر پوشاااشدهیهای
 SiO2و  ZnOصورت گرفته از  ،80 emu/gبه ترتیب به
 66 emu/gو  48/8 emu/gرسیده است .مقدار مغناطش
ا شباع پودر نهایی  48/8 emu/gبه د ست آمده ا ست که
جهت جداسااازی مغناطیساای و بازیابی مجدد قابل قبول
اسااات .این راصااا یت مو جب میشاااود ،این مواد در
فرآیندهای ت اافیه آب با کمترین آلودگیهای ثانویه قابل
استفاده باشند .هوآنگ و همکارانش کامپوزیت مغناطیسی
با پوشااش تیتانیا تهیه کردند .مغناطش اشااباع کامپوزیت
فوتوکاتالیسااتی  32 emu/gبه دساات آمد و بیان کردند

بر روی تغییرات جذب متیلن نارنجی در بازههای زمانی را
مشهص نشان میدهد .با بررسی تغییرات جذب در طول
موج بیشااینه ( 465نانومتر) ،مقدار تهریب متیلن نارنجی
با استفاده از رابطه زیر به دست آمد:

 100


 A  At
D (%)   o
 Ao

که در آن  Dدرصاااد تهر یب و  Aoو  Atجذب در
زمانهای صاافر و  tمیباشااد .تهریب در طول موج 465
نااانوم تر تحاات تااابش نور  ،UVدر اثر افزودن پودر
فوتو کا تالیساااتی  Fe3O4/SiO2/ZnOبه محلول میتلن
نارنجی ( 10میلیگرم بر لیتر) در مدت زمانهای ،10،30
 60و  120دقیقه ،به ترتیب  %54 ،%49 ،%17و  %67به
دست آمد .بیشینه تهریب متیلن نارنجی  %70و در مدت
زمان  180دقی قه ت حت تابش نور  UVبه دسااات آمد.
تهریب تدریجی متیلن نارنجی ،حضاااور و پوشاااشدهی
 ZnOرا بر روی کامپوزیت  Fe3O4/SiO2تایید میکند.
کامپوزیت  Fe3O4/SiO2/ZnOتهیه شده تو سط ونگ و
همکااارانش  ،%65/2رودامین  Bرا در ماادت زمااان 90
دقیقه تهریب کرد.

این مقدار جهت جداسازی مغناطیسی مناسب است[.]26

شکل - 8منحنی ويژگیهای مغناطیسی برای ذرات  Fe3O4و نانوساختارهای  Fe3O4/SiO2و Fe3O4/SiO2/ZnOدر
دمای اتاق
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شکل - 9خاصیت مغناطیسی اشباع ( )Msبرای ذرات  Fe3O4و نانوساختارهای  Fe3O4/SiO2وFe3O4/SiO2/ZnO

نسااااباات بااه نااا نوسااااا رتااارهااای  Fe3O4/SiO2و
 Fe3O4/SiO2/ZnOتهیه شااده براساااس نتایج تساات
 VSMبااه ترتیااب از  80 emu/gبااه  66 emu/gو
 48/8 emu/gکاهش یافته اساات .با این حال این مقدار
از را صیت مغناطی سی برای بازیابی مغناطی سی اک سید
روی مناسب است و جداسازی راحت ذرات اکسید روی را
فراهم می کنااد .میزان تهریااب متیلن نااارنجی برای
کامپوزیت  Fe3O4/SiO2/ZnOتهیه شااده  %70به دساات

نتیجهگیری
در ا ین پژو هش کااا م پوزیاات فو توکاااتااا لیسااا تی
 Fe3O4/SiO2/ZnOبا سارتار ه سته/پو سته /پو سته با
موفقیت تهیه شد .هسته مورد استفاده در این نانوسارتار،
ذرات چندضااعلی منظم  Fe3O4در نظرگرفته شااد .الیه
میانی سیلیس بدون استفاده از دما و سورفکتانت بر روی
ذرات هسته پوششدهی شد و الیه فوتوکاتالیستی ZnO
با اساااتفاده از پیش ماده نیترات روی هیدراته به دسااات
آمد .میزان مغناطیس ا شباع ه سته مغناطی سی غیرکروی

آمد.

شکل - 10منحنیهای جذب محلول متیلن نارنجی (با غلظت اولیه  10میلیگرم بر لیتر) در زمانهای متفاوت ،تحت تابش نور
UV

پوسته/پوسته/ با نانوساختار هستهFe3O4/SiO2/ZnO ساخت کامپوزيت فوتوکاتالیستی
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