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چکیده
یکی از مشکالت فوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید ( ،) TiO2بازیافت و جداسازی آن از محیط آبی بعد از انجام واکنش است .این مسئله
استفاده از  TiO2را در کاربردهایی چون تصفیه فاضالب محدود کرده استت .منناییستیستازی فوتوکاتالیستت  TiO2و جمت آوری آن
با استفاده از میدان منناییسی ،یکی از موثرترین روشهایی است که در حل این چالش بهکار گرفته شده است .در این تحقیق مروری،
منناییسیسازی فوتوکاتالیست  TiO2و روشهای بهبود عملکرد آن بررسی شتده استت .تحقیقتات انجتام شتده نشتان متیدهتد کته
ترکیب درصد ماده منناییس در فعالیت فوتوکاتالیست  TiO2موثر است و با کاهش آن ،فعالیت افزایش مییابد و استفاده از الیه میانی
 SiO2باعث افزایش پایداری خاصیت منناییسی و فعالیت فوتوکاتالیستی میشود .ماده منناییسی  CoFe2O4در مقایسه با  NiFe2O4و

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دیاکسید...

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست

 Fe3O4عملکرد بهتری داشته است اما  Fe3O4به علت برخورداری از خواصی چون غیر سمی بودن ،قیمت مناسب ،پایداری بتاال و نیتز
خواص فرومنناییسی عالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات نشان متیدهتد کته گترافن بته دلیتل برختورداری از ختواص
منحصر به فرد خود تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد فوتوکاتالیست منناییسی  TiO2داشته است.
کلیدواژهها :تیتانیم دی اکسید ،فوتوکاتالیست ،نانو ذرات مغناطیسی ،جداسازی ،گرافن.

 .1مقدمه



قتترار گرفتتتهانتتد .فوتوکاتالیستتتهتتا از یریتتق برقتتراری واکتتنش بتتا

با توجه به افزایش جمعیت و نیز افزایش آلودگی و آسیبهای ناشتی

آالیندههای آلی آنها را تخریب و به مواد بی ضرر تبدیل کردهاند .این

از آن روشهای مختلفی در حذف وکاهش آلودگیها بتهکتار گرفتته

روش برای تصفیه فاضالبها ،آب آشامیدنی ،از بین بردن باکتریها و

شده است .امتروزه فوتوکاتالیستتهتا بته عنتوان یکتی از متوثرترین

ویروسهتا بته کتار متیرود] .[1فوتوکاتالیستت تیتتانیم دی اکستید

روشهتتای کتتاهش آلتتودگیهتتای محیطتتی متتورد توجتته زیتتادی

( )TiO2با توجه به خواص منحصتر بته فترد از جملته پایتداری بتاال،
بهای کم ،غیر سمی بودن و عملکترد فوتوکاتالیستتی عتالی در بتین

* ارومیه ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده مهندسی شیمی
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فوتوکاتالیستهای مختلف ،مورد توجه زیادی قرار گرفته است].[2-9
اما وجود برخی چالشها بهرهگیری از این فوتوکاتالیست را در برخی
کاربردها ،چون تصفیه فاضالب محدود کترده استت .شتکاف انتریی

1

استتت .از ایتتنرو ،ضتتمن معرفتتی و مقایستته عملکتترد متتواد مختلتتف
منناییستتی و روشهتتای بتته کتتار گرفتتته شتتده ،نتتتایج جدیتتدترین
تحقیقات انجام شده در این زمینه به صورت خالصه اراهه میشود.

 TiO2در فتاز آناتتاز  0/2evاستت؛ از ایتنرو تنهتا قتادر بته جتذب
نور فرابنفش ( )λ>033nmاست که این مقتدار انتریی فقتط شتامل

 .2بررسی مغناطیسی ساازی ناانو فوتوکاتالیسات هاای

جزء کوچکی ( )%0از کل انریی خورشیدی فرودی به ستط زمتین

مبتنی بر پایه TiO2

بتاالی بازترکیتب جفتت الکتترون -حفتره،

افزودن خاصیت منناییستی بته نتانو ذرات  TiO2بتا بهترهگیتری از

از جمله مهمترین مشتکالت ایتن فوتوکاتالیستت استت] .[0افتزودن

متتواد منناییستتی ماننتتد  NiFe2O4 ،CoFe2O4 ،ZnFe2O4، ،Fe3O4و

ناخالصی هتای کتاتیونی یتا آنیتونی ،بهترهگیتری از کامپوزیتتهتا و

 SrFe12O19صورت گرفته است .نانو ترکیب های منناییستی  TiO2بته

آلیایهای نیمرسانا و نیز گرافن از جمله روشهایی است که بته یتور

دو شتتکل هستتته -پوستتته و مخلتتوت ستتنتز شتتده انتتد کتته در نتتود

گسترده در رف این چالشها بهکتار گرفتته شتده استت .روشهتای

هستتته -پوستتته ،الیتته  TiO2بتته شتتکل پوستتته بتتر روی هستتته

یادشده در مقاله آقای رضایی و همکاران بررسی شده است] .[0یکی

(ماده منناییس) نشانده شده استت .ایتن الیته عتالوه بتر خاصتیت

دیگر از چالشهای مهم این فوتوکاتالیست ،نحتوه استتفاده از آن در

فوتوکاتالیستی باعث حفت متاده مننتاییس در برابتر محتیطهتای

کاربردهایی چون تصفیه فاضالب است که اجرایی کردن این فناوری

مختلف میشود و بهرهگیری از نانو ذرات منناییسی به شکل هستته

را دشوار کرده است .جداسازی فوتوکاتالیستها در مقیاس نانو پتس

نیز ،باعتث افتزایش سترعت جداستازی شتده استت] .[10برختی از

از انجام واکنش ،از محلولهای آبی بسیار دشتوار و زمتان بتر استت؛

مطالعاتی که در منناییسی سازی نانو فوتوکاتالیستهای مبتنتی بتر

حضور آن بعد از واکنش نیز میتواند آالیندة ثانویه تلقی شود]5و.[8

پایه تیتانیم دیاکسید و بررسی خواص آن انجامگرفته در جدول ()1

برای رف این محدودیت تالشهای فراوانی صورت گرفته که از جمله

درج شده است.

آنها میتوان به استفاده از عملیات صافش ،سانتریفیوی و تثبیتت نتانو

مشخصتتهیتتابی و ارزیتتابی فعالیتتت برختتی از فوتوکاتالیستتتهتتای

ذرات روی سطوح و بهرهگیری از مواد پشتیبان ماننتد کتربن فعتال،

منناییسی بر پایه تیتانیم دی اکسید که با روشهای مختلف سنتز و

سیلیکا یل و  Al2O3اشاره کرد] .[13با این حال ،راه حلهای یادشده

به صورت اجمالی در جدول ( )1درج شدهاند ،در ادامه اراهه خواهنتد

نیازمند انجام یک مرحله جداستازی اضتافی و صترف هزینته بیشتتر

شد.

است .همچنتین ،آهنت

است .اخیراً بهره گیری از میدان منناییسی به عنوان یک روش موثر
در جداسازی نانو ذرات از محیط ،مورد توجه قرار گرفته استت].[11

 1-2تولید ناانو ترکیا

فرآیند جداسازی منناییسی یکتی از روشتهای آستان و کتم هزینته

ZnFe2O4/TiO2

است که توانایی تصفیه فاضالبهای مختلف با بازده باال را در متدت

زو و همکتارانش فوتوکاتالیستت منناییستی  ZnFe2O4/TiO2را بتا

زمانی محدود میسر میکند .با سودجستن از این فرآیند میتتوان بتا

استفاده از روش ستل -یل احتراقتی ستنتز کردنتد .در ایتن تحقیتق

برقراری خاصیت منناییسی ،جداستازی نتانو ذرات از محتیط را بته

فعالیت و قابلیت بازیافت این فوتوکاتالیست مورد ارزیابی شده استت.

راحتتتی انجتتام داد و از پختتش آلتتودگی و وارد آمتتدن خستتارت بتته

بنابر نتایج به دست آمده این ترکیتب عتالوه بتر ختواص مننتاییس

محیطزیست جلوگیری کرد .با جم آوری نانو ذرات میتوان چند بار

 TiO2و ZnFe2O4

عالی ،فعالیت فوتوکاتالیستی بهتری در مقایسه بتا

متوالی نیز از آنها استفاده کرد و بازده عملیاتی را افزایش داد].[12

ختتال

هدف از ایتن مقالته متروری ،بررستی انتواد متواد متورد استتفاده و

فوتوکاتالیستتتت  ZnFe2O4 ،TiO2و  ZnFe2O4/TiO2در شتتتکل ()1

روشهای مختلف منناییسیسازی فوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید

مشاهده میشود.

1. Band Gap

55

مغناطیسای باا ساا تار اسا ن ی

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود و سه ()6931

بتتروز متتیدهتتد .ستترعت تجزیتته متتتیلن بلتتو در حضتتور

2. Zhu

محقق

محصول

روش سنتز

مرجع

ویژگیهای محصول
بازدهی این ترکیب در تجزیه باکتری استترپتوکو

و

جین

همکاران

Fe3O4/ TiO2

تحتت تتابش نتور

سل -یل

مرهی پس از گذشت  03و 123دقیقه ،به ترتیب ،به  %09و  %03رسیده

بهبود یافته

است و با یک میدان منناییسی معمولی بته راحتتی قابتل جتدا ستازی

]]10

است.
( -Fe2O3@SiO2@TiO2 هسته /پوسته)

یو و
همکاران

پان

و

همکاران

عالمت @ نمایانگر ساختار

استفاده از الیه میانه  SiO2باعث پایداری در خواص منناییسی میشود
سولوترمال

خوبی برای مولکولهای رن

هسته -پوسته است.

است.

ترکیب ساخته شده با این روش نسبت به روش یو و همکارانش ساختار
( Fe3O4@SiO2@TiO2هسته  /پوسته)

سل -یل

متخلخل ندارد .الیه میانی  SiO2یول عمر الکتترون حفرهتا را افتزایش
داده و باعث حف

عبد

]]10

خواص منناییسی نیز شده است.

این ترکیب دارای خواص فرومنناییسی قوی است و برهمکنش نیز بین

العزیز و

N-TiO2/SrFe12O19

سل -یل

همکاران
زین و
همکاران

(هسته /پوسته)

و

همکاران

تینا
حریفی و

SrFe12O19و  Nباعث کاهش گاف انریی و بهبود جذب نور مرهتی بتین

]]10

033و 833نانومتر شده است.
Fe3O4@TiO2

یان

و از باز ترکیب الکترون -حفرهها جلوگیری کرده است .همچنین ،جاذب

]]19

ATT–TiO2–FexOy-r
r=nTi/nTi+nFe
ATT=Attapulgite

ترکیبی از روش

در این روش تر با استفاده از آمونیا

به عنوان کاتالیزور ضتخامتهتای

مخلوت حالل

مختلفی از TiO2بر روی هسته  Fe3O4تشکیل شده است و بتا افتزایش

وسولوترمال

مقدار  TiO2فعالیت فوتوکاتالیستی کاهش یافته است.

]]10

حضور  Fe2O3باعث کاهش گاف انریی  TiO2شده است .این امر موجب
سل -یل

بهبود فعالیت این ترکیب و در  r=3/9باالترین سترعت تجزیته و حتذف

]]18

 CODاز متیل اورنج حاصل شده است

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دیاکسید...

جدول  .1مروری بر روشهای ساخت و خواص فوتوکاتالیستهای مغناطیسی بر پایه تیتانیم دی اکسید.

با بهرهگیری از این روش که در دمتای پتایین عمتل شتده استت و نیتز
Fe3O4@TiO2
(هسته-پوسته(

رسوبی بهبودیافته

همکاران

استفاده از مقدار بهینه نسبت مولی  Fe2+/TiO2که معادل  3/01در نظر
گرفته شده است ،فعالیت این ترکیب بته  1/0برابتر  TiO2تجتاری P25

]]15

رسیده است.
 ZnFe2O4باعث کاهش گاف انتریی  TiO2شتده استت .درصتد تجزیته

زو و
همکاران

ZnFe2O4/TiO2

سل -یل احتراقی

متیلن بلو با استفاده از این ترکیب تحت تابش نور  UVبه باالی 50/2%
در دو ساعت رسیده و پایداری ایتن ترکیتب بعتد از پتنج بتار استتفاده

]]23

متوالی حف شده و به راحتی میتواند بازیافت شود.
سوکیم و

NiFe2O4@TiO2

همکاران

(هسته /پوسته)

در این ترکیب به دلیل بترهمکتنش بتین  TiO2و  NiFe2O4بازترکیتب
سل یل /رسوبی

الکترون /حفره کتاهش یافتته استت .ایتن امتر باعتث افتزایش فعالیتت

]]21

فوتوکاتالیست و ایجاد خواص منناییسی خوبی شده است.

در بتتتتتین ترکیبتتتتتات ستتتتتاخته شتتتتتده CoFe2O4/TiO2 ،دارای
یو و
همکاران

)MFe2O4/TiO2 (M=CO, Ni , Fe

رسوبی

ختتواص منناییستتی قتتوی تتتری استتت و بتتازده فوتوکاتالیستتتی ایتتن
ترکیبتتتتات در حتتتتذف رنتتتت

متتتتتیلن بلتتتتو بتتتته صتتتتورت

]]22

 CoFe2O4/Tio2>NiFe2O4/TiO2>Fe3O4/TiO2است.
1. Streptococcus
2. Solvothermal
3. Chemical Oxygen Demand
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(ادامه) جدول  .1مروری بر روشهای ساخت و خواص فوتوکاتالیستهای مغناطیسی بر پایه تیتانیم دی اکسید.
محقق

محصول

می و

Fe3O4@TiO2-Au

جانشانی

همکاران

(هسته -پوسته)

فاز -مای
)(LPD

چن

آناتاز و نیز حف خواص منناییسی ترکیتب شتده و حضتور  Auباعتث
کاهش بازترکیب الکترون حفتره شتده استت .ایتن ترکیتب نستبت بته
 Fe3O4@TiO2فعالیت بیشتری دارد و بهراحتی قابل بازیافت است.

1

استفاده از امواج

MGO/TiO2

همکاران

فراصوت

حضتتور اکستتید گتترافن باعتتث کتتاهش بازترکیتتب الکتتترون -حفتترههتتا

2

شده است.

عبدالعزیز
و

استفاده از این روش که در دمای پایین انجام میشود ،باعث افزایش فاز

]]20

روش سنتز
سولوترمال و

و

ویژگیهای محصول

مرجع

]]20

حضور  SrFe12O19گاف انریی تیتانیم دی اکسید را کاهش داده استت.
هیدروترمال

TiO2/GO/SrFe12O19

همچنین ،وجود اکستید گترافن باعتث افتزایش ستط ویتاه و کتاهش

همکاران

]]29

بازترکیبی الکترون -حفرهها شده است.

1/1

1/8
Ct/C0

1/0

1/4

ZFO/TiO2
ZFO

1/2

TiO2
در تاریکی ZFO/TiO2
بدون فوتوکاتالیست MB
121

01

01

01

1/1
1

زمان (دقیقه)

شکل  .1سرعت تجزیه متیلن بلو در حضور فوتوکاتالیست  ZnFe2O4 ،TiO2و .[02] ZnFe2O4/TiO2

سرعت تجزیه متیلن بلو در حضور نور و بتدون کاتالیستت بعتد از دو

مشاهده میشود .این فوتوکاتالیست با استفاده از میدان منناییستی

حدود  %0/9است و در حضور فوتوکاتالیستت ZnFe2O4/TiO2

خارجی پس از هر بار استفاده از محلول جدا شتده و دوبتاره بتهکتار

در تاریکی به  %0/2رسیده است که تتأثیر آنهتا قابتل چشتمپوشتی

گرفته شده است .مشاهده میشود که سرعت تجزیته متتیلن بلتو در

است .درصورتی کته سترعت تجزیته تحتت تتابش نتور و در حضتور

حضور این فوتوکاتالیست برای بار اول  %50/2است و بعد از پنج بتار

فوتوکاتالیست  ZnFe2O4/TiO2پس از دو ساعت بته  %50/2رستیده

استفاده متوالی ،این مقدار به  %89رسیده استت .ایتن امتر نمایتانگر

ساعت

که در مقایسه با  TiO2خال

فعالیت بیشتری را دارد .پایتداری نتانو

پایداری باالی این فوتوکاتالیست است.

فوتوکاتالیست  ZnFe2O4/TiO2پس از هر بار بازیافتت در شتکل ()2
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1. Liquid-Phase Deposition
2. Sonication

٪85/7

٪01/1

٪02/0

٪80/1

٪00/2

81

شستشو و در دمای  03 °Cخشک و دوباره با محلول تازه رن

01
41

سرعت ت زیه ()٪

111

یک میدان منناییسی خارجی از محلول جدا و سه بار با اتانول مورد
قرمز

یبیعی مخلوت شده است .پس از پنج بار بازیافت ،کتاهش کمتی در
فعالیت فوتوکاتالیست مشاهده شده است که این کاهش در سترعت
تجزیه ،به علت ضعیف شدن توانایی جذب فوتوکاتالیست یتا کتاهش

21

مقدار آن در یی جم آوری اتفاق میافتد.

1
5

4

0
دوره

2

1
1/1

شکل  .0فعالیت فوتوکاتالیستی ZnFe2O4/TiO2
(الف)

با پنج بار استفاده متوالی].[02

1/8

 2-2سنتز نانو فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe3O4@TiO2

نتایو 1و همکتارانش فوتوکاتالیستتت قابتل بازیافتت  Fe3O4@TiO2بتتا

1/4
(ب)
1/2

(پ)

ساختار هسته -پوسته را با استفاده از روش سولوترمال سنتز و تأثیر

(ت)

1/1

استفاده از اوره در سنتز این فوتوکاتالیست را بر فعالیت آن در تجزیه
محلول قرمز یبیعی ارزیابی کردند .همچنین ،قابلیتت بازیافتت ایتن

121

41
01
81
زمان تابش (دقیقه)

111

نانو ترکیب نیز بررسی شده استت] .[20نتتایج نشتان متیدهتد کته

1

21

استفاده از اوره در سنتز فوتوکاتالیست  Fe3O4@TiO2در مقایسه بتا

شکل  .3سرعت تجزیه رنگ قرمز طبیعی در حضور نور،

قرمتز یبیعتی

(الف) بدون کاتالیست( ،ب) فوتوکاتالیست  P25تجاری،

بهرهگیری از آب مقطر فعالیت بهتری در حذف رنت

(پ) نمونه  Fe3O4@TiO2سنتز شده با آب مقطر

تحت تابش نور فرابنفش داشته است ،به یوری که پس از دو ساعت
تابش نور فرابنفش درصد حذف رن

(ت) و  Fe3O4@TiO2سنتز شده با اوره ].[02

قرمز یبیعی به  %58رستیده و

دارای پایداری باالیی است .سترعت تجزیته رنت

قرمتز یبیعتی در

حضور فوتوکاتالیست  P25تجاری ،نانو ترکیب  Fe3O4@TiO2ستنتز
شده با اوره و نانو ترکیب  Fe3O4@TiO2سنتز شده با آب مقطر کته

1/1

1 St
2 nd
0 nd
4 th
5 th

1/0
1/8

(نمونه (الف) ) بستیار کتم استت و سترعت تجزیته در حضتور نتور و
فوتوکاتالیست ( Fe3O4@TiO2نمونته (ت)) در مقایسته بتا نمونته دو
(ب) و  P25تجاری (پ) بیشتتر استت .ایتن امتر بته دلیتل افتزودن

5

ناخالصی  Nبا  TiO2است کته باعتث افتزایش جتذب نتور فترابنفش
شده استت .غلظتت رنت

قرمتز یبیعتی در حضتور فوتوکاتالیستت

81

01

4

0
دوره

21
41
زمان تابش (دقیقه)

2

1

1/0
سرعت ت زیه

مشاهده میشود که سرعت تجزیه در حضور نور و بتدون کاتالیستت

1/ 0
1/ 8
1/ 7
1/ 0
1/ 5
1/ 4
1/ 0
1/ 2
1/ 1
1/ 1

1/7

Ct/C0

نمونه دو نامگذاری شده است ،در شکل ( )0نشان داده شتده استت.

Ct/C0

1/0

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دیاکسید...

نشان داده شده است .پس از هر آزمایش ،فوتوکاتالیستت بتا کتاربرد

1/5
1/4
1/0
1/2
1/1
1/1

1

 Fe3O4@TiO2بعتتد از  123دقیقتته تقریبتتا بتته صتتفر رستتیده استتت،
قابلیتتت بازیافتتت نتتانو فوتوکاتالیستتت  Fe3O4@TiO2در شتتکل ()0

شکل  .4سرعت تجزیه رنگ قرمز طبیعی با استفاده از
نانو فوتوکاتالیست  Fe3O4@TiO2در هر بازیافت].[02

1. Niu
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 .0عوامل موثر در مغناطیسیسازی TiO2

فعالیت فوتوکاتالیستی و نیز خواص منناییسی است ،زیرا در نستبت

ماده مغناطیسی و TiO2

مولی کمتر از  1:03افزایش کمتی در بتازده تجزیته مشتاهد شتده و

درصد ترکیب متاده منناییستی و  TiO2در فعالیتت و نیتز خاصتیت

خواص منناییسی به تدریج کاهش یافته است .بازده تجزیه کینولین

منناییسی بسیار مؤثر استت و بهینته کتردن ایتن دو باعتث بهبتود

تحت نانو ترکیب  Fe3O4/TiO2با نسبت مولی بهینه  1:03در هر بتار

و همکتتارانش در پاوهشتتی

بازیافت در شکل ( )0نشان داده شده است .بعد از سه بتار بازیافتت،

 1-0درصد ترکی

عملکتترد کاتالیستتت متتیشتتود .جان ت

نانوترکیب  Fe3O4/TiO2را با استفاده از روش سل -یل بهبتود یافتته

بازده تجزیه آن از  %88/00به  %80/0رسیده است.

در دمای  83درجه سلسیوس ستنتز کردنتد ،در ایتن تحقیتق تتأثیر
نسبت مولی  Fe3O4به  TiO2بر فعالیت فوتوکاتالیستی بررستی شتده

F

است] .[20نسبت مولی  Fe3O4بته  TiO2استتفاده شتده ،1:13 ،1:1

TF-1

 1:03 ،1:93 ،1:03در نظر گرفته شده است و ،به ترتیتب ،نمونتههتا

TF-11

است .بنابر نتایج به دستت آمتده ،نستبت متولی

TF-01

21
1

T =011K

مغناطیس) (emu/g

 TF-70 ،TF-50 ،TF-30 ،TF-10 ،TF-1نامگذاری شده اند .منظور از
 Fe3O4بتتته  TiO2معتتتادل  1:03مقتتتدار بهینتتته بتتترای فعالیتتتت

41

TF-01
TF-01

 Tهم TiO2 ،خال

01

-21

فوتوکاتالیستی و نیز خواص منناییسی است .واکتنش نتانو ترکیتب
ساخته شده با نسبت مولی مختلف در برابر میدان منناییستی را در

-41

شکل ( )9مشاهده میکنید .همه ترکیبات  Fe3O4/TiO2با نسبتهای
مولی مختلف سنتز شده در دمای اتاق فرا منناییسیاند .مننتاییس

-01
41111

اشباد نمونههای  TF-30 ،TF-10 ،TF-1و  ،TF-50به ترتیتب،00/0 ،
 20/2 ،00/01،0/9و  11/01emu/gاندازهگیری شده است که نشتان
میدهد با کاهش نسبت متولی  Fe3O4بته  TiO2مننتاییس اشتباد

-21111
1
21111
میدان مغناطیس )(Oe

-41111

شکل  .5منحنی مغناطیسی از نانو ترکیب  Fe3O4/TiO2در
نسبتهای مختلف مولی  Fe3O4به .]02[ TiO2

کاهش یافته است .این امر نمایانگر وابستگی زیاد رفتتار منناییستی
فوتوکاتالیست بته مقتدار  Fe3O4استت .در شتکل ( )0بتازده تجزیته
کینولین در حضور نانو ترکیتب  Fe3O4/TiO2بتا نستبتهتای متولی

٪80/88

مختلف نشان داده شده است .مشاهده میشود که وقتی نسبت مولی

٪80/12

111
٪88/47
٪81/02

٪70/58
٪70/45

این دو  1:1است ،ترکیب  Fe3O4/TiO2سنتز شده بتازده کمتی را در

01

 Fe3O4به  TiO2کاهش یافته ،بازده تجزیته ایتن ترکیتب بته تتدریج
41

نسبت به  P25تجاری افزایش داشته است کته وقتتی نستبت متولی
 Fe3O4به  TiO2از  1:1بته  1:03کتاهش پیتدا کترده ،بتازده تجزیته
کینولین از %83/02به  %85/88رسیده

بازده ت زیه ()٪

تجزیه کینولین نسبت بته  P25تجتاری دارد و وقتتی نستبت متولی

81

21

است .با کاهش نسبت Fe3O4

به  TiO2فعالیت فوتوکاتالیستی ترکیب افتزایش و هتم زمتان مقتدار

1
TF-71

TF-51

TF-01

TF-11

TF-1

P25

منناییس اشباد نیز کاهش یافته است .در نتیجته ،یتافتن مقتداری
بهینه ضروری است .یبق نتایج آزمایشهای انجام شده ،نسبت متولی

شکل .2

 Fe3O4به  TiO2معادل  ،1:03مقدار بهینهای بترای ایتن ترکیتب در
67
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بازده تجزیه کینولین در حضور نانو ترکیب Fe3O4/TiO2

با نسبتهای مولی مختلف  Fe3O4به .[02] TiO2

پیش از
جداسازی

٪85-21

81

مغناطیسی
41

بازده ت زیه ()٪

01
جداسازی

یو و همکارانش در پاهشی نانو ترکیب هسته– پوستته منناییستی
1

 )FST( Fe3O4@SiO2@TiO2را در دو مرحلتتته و بتتتا استتتتفاده از
دو روش سل -یل و بخار -حرارت سنتز کردند کته در ایتن تحقیتق
فعالیتتتت فوتوکاتالیستتتتی و نیتتتز ختتتواص منناییستتتی ایتتتن
نانو ترکیب با نمونههتای  TiO2 ،)FS( Fe3O4@SiO2 ،P25 ،Fe3O4و

بعد از
جداسازی

21

1
مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

سنتز را در شکل ( )8مشاهده میکنید .الیه میتانی  SiO2بته ختوبی
برروی سط ناهموار نانو ذرات کروی  Fe3O4قرار گرفته و یتک الیته

شکل  .2بازده تجزیه کینولین با نمونه  TF-30پس از چند بار
استفاده متوالی و بازیافت ترکیب با استفاده از مغناطیس
(تصویر داخل شکل)].[02

 2-0است اده از الیه میانی  SiO2بین ماده مغناطیسی و

 )FT( Fe3O4@ TiO2مقایسه شده است .تصویر  SEMاز نمونههای

ناز

و صاف تشکیل داده است .همچنتین نتانو ذرات  TiO2بتر روی

سط دارای گروهای  Si-OHبته ختوبی تثبیتت شتده انتد .فعالیتت
فوتوکاتالیستی نمونههای سنتز شده در تجزیه رن

TiO2

تماس مستقیم ماده منناییس و فوتوکاتالیستت  TiO2باعتث ایجتاد

قرمز یبیعتی در

شکل (( -)5الف) نشان داده شده استت .همتان یتور کته مشتاهده
میشود ،نمونه  FSTدر مقایسه با نمونههای

 TiO2 ،FS ،Fe3O4و FT

قرمز یبیعی فعالیت باالتری داشته است .این موضود

ناسازگاری الکترونی شده و این ناسازگاری بته افتزایش بتاز ترکیتب

در حذف رن

الکترون حفره میانجامد] .[28-03امروزه  SiO2با توجه بته خواصتی

نمایانگر عملکرد باالی الیته میتانی  SiO2استت .مقتدار منناییستی

چون پایداری حرارتی باال ،سط ویاه زیاد و خنثی بودن شتیمیایی،

اشباد ( FS ،Fe3O4 )Msو  FSTدر دمای محیط با استتفاده از آنتالیز
-1

به عنوان پشتیبان مورد توجه زیادی قترار گرفتته استت .استتفاده از

 VSMانتتدازگیری شتتده و ،بتته ترتیتتب 00 ،00/0 ،و 02/9

الیه میانی  SiO2بین ماده منناییسی و  TiO2نه تنها باعتث پایتداری

بهدست آمتده استت .کتاهش منناییستی اشتباد بته علتت کتاهش

ماده منناییسی ،بخصوص در محیط های اسیدی شده بلکه به بهبود

درصد وزنی  Fe3O4در نمونهها اتفاق میافتد (شکل ( -)5ب).

emu/g

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دیاکسید...

٪84-01

٪88-47

111

آسان  TiO2بر روی آن منجر شده است].[01

فعالیت فوتوکاتالیستی و نیز بهبود سط متاده مننتاییس و تثبیتت

(ب)

(الف)

(پ)

(ت)

شکل  .8تصویر  SEMاز نمونههای (الف) ( Fe3O4ب) ( FS،پ)  FST ،و (ت) .[15] FT

1

1. Yu
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عمل کرده و به افزایش فعالیت این فوتوکاتالیست میشود].[02

1/1

شی 1و همکارانش در پاوهشتی سته نتود نتانو ترکیتب منناییستی

1/8

)%(Fe3O4
)% (FS
)%(FT
)% (TiO2
)% (P25
)% (FST

51

01

41

01
زمان (دقیقه)

21

11

)(C/C0

1/0
1/4
1/2

درصد  TiO2در هر سه نمونه  %09در نظر گرفته شتده استت .بنتابر

1/1

نتایج به دست آمده ،نمونه  TiO2/CoFe2O4فعالیت فوتوکاتالیستی و
خاصیت منناییسی بهتتری در مقایسته بتا نمونتههتای دیگتر دارد.

1

مقایسته فعالیتتت فوتوکاتالیستتتی نمونتتههتتا را متتیتتتوان بتته صتتورت
 TiO2/CoFe2O4 < TiO2/NiFe2O4 < TiO2/Fe3O4نشتتتتتتان داد .در

Fe3O4

81

FS

01

FST

41

1
-21

11111

-5111

شتتتکل ( )13فعالیتتتت فوتوکاتالیستتتتی ،TiO2/CoFe2O4 ،NiFe2O4
 TiO2/NiFe2O4و  TiO2/Fe3O4در تجزیتته متتتیلن بلتتو تحتتت تتتابش
مغناطیس )(emu/g

21

5111

روش هم رسوبی سنتز کردند .در این تحقیق فعالیت فوتوکاتالیستتی
و خاصیت منناییسی این سه نمونه مورد مقایسه قرار گرفتته استت.

(الف)

1
میدان مغناطیس )(Oe

 TiO2/NiFe2O4 ،TiO2/CoFe2O4و  TiO2/Fe3O4را بتتتا استتتتفاده از

نور فرابنفش را مشاهده میکنید .کاهش غلظت رن

متیلن بلو تحت

تابش نتور فترابنفش بتدون حضتور فوتوکاتالیستت و نیتز در حضتور
 NiFe2O4بسیار کم بوده و چشمپوشیدنی است .سرعت تجزیه رنت

-41

متتتیلن بلتتو پتتس از یتتک ستتاعت و در حضتتور

-01

 TiO2/NiFe2O4و  TiO2/Fe3O4تحت تابش نور فرابنفش ،به ترتیتب،

-81
-11111

به  %00 ، %00و  %02اندازهگیری شده است .نتایج نشان میدهد که

TiO2/CoFe2O4

عملکرد فوتوکاتالیست  TiO2/CoFe2O4در مقایسه با دیگر نمونته هتا

(ب)

بهتتتر استتت .خاصتتیت منناییستتی نمونتتههتتای ،CoFe2O4 ،TiO2

شکل ( .9الف) فعالیت فتوکاتالیستی نمونههای ،FT ،FS ،Fe3O4

 TiO2/NiFe2O4 ،TiO2/CoFe2O4و  TiO2/Fe3O4با استفاده از آنتالیز

 P25 ،TiO2و  FSTدر حذف رنگ قرمز طبعیی و (ب) منحنی

 VSMاندازگیری شده که در شکل ( )11مشاهده متیکنیتد .همتان

مغناطیس ،نمونههای  FS ، Fe3O4و .[15] FST

یور که مشاهده میشود  TiO2خاصیت منناییسی ندارد و عملکترد
منناییسی  CoFe2O4از  TiO2/CoFe2O4قوی تر است کته نمایتانگر

 0-0تأثیر ناو مااده باهکاار رفتاه در مغناطیسایساازی
فوتوکاتالیست

TiO2

تأثیر الیته  TiO2بتر کتاهش خاصتیت منناییستی  CoFe2O4استت.
قابلیت منناییسزدایی )Hc( 2و پسماند منناییستی )Mr( 0ترکیتب

در متتواردی ،افتتزودن متتواد منناییس تی بتته فوتوکاتالیستتت تیتتتانیم

 TiO2/CoFe2O4از  TiO2/NiFe2O4و  TiO2/Fe3O4بیشتتتتر استتتت.

دی اکسید عتالوه بتر خاصتیت منناییستی باعتث افتزایش فعالیتت

مننتتاییس اشتتباد و مننتتاییس بتتاقی مانتتده  TiO2/Fe3O4کمتتتر از

فوتوکاتالیستتتی متتیشتتود .متتواد مننتتاییس  NiFe2O4 ،ZnFe2O4و

 TiO2/NiFe2O4 ،TiO2/CoFe2O4و CoFe2O4است .این امر به سبب

 SrFe12O19بتتتا داشتتتتن گتتتاف انتتتریی پتتتایین در ترکیتتتب بتتتا

خاصیت فرومنناییسی ضعیف  Fe2O3در ترکیب  TiO2/Fe3O4است.

تیتانیم دی اکسید ،باعث کاهش گاف انریی  TiO2میشود .همچنتین
در استفاده از ماده منناییس  Fe3O4یونهای آهن با قرار گرفتن در
ساختار تیتانیم دی اکسید همچون نردبتانی بترای انتقتال الکتترون
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1. Shih
)2. Coercivity (Hc
)3. Remnant Magnetization (Mr

1/8

همچتتون  N ،Fe ،Auو  Cاستتتفاده شتتده استتت .بنتتابر مطالعتتات
)(C/C0

1/0

7

5

0

0
4
زمان تابش (ساعت)

2

1

1/4

مقاومتتت مکتتانیکی زیتتاد ،ستتط ویتتاه بتتاال ،هتتدایت پتتذیری و

1/2

تماس سطحی خوب با جذب کنندههای سطحی در ترکیب شدن بتا

1/1

تیتانیم دی اکسید ،عالوه بر کاهش گاف انریی باعث کاهش آهنت

1

بازترکیب الکترون -حفرهها و در نتیجه بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی

شکل  .12سرعت تجزیه رنگ متیلن بلو تحت تابش نور فرابنفش
در حضور

TiO2/Fe3O4 , NiFe2O4

متیلن بلو ،

TiO2/NiFe2O4

انجام شده ،که گرافن با توجه به خواص منحصر به فترد ختود چتون

 TiO2شده است].[00-09

,

جدول  .0خواص مغناطیسی نمونههای ،CoFe2O4 ،TiO2

و .[00] TiO2/CoFe2O4

TiO2/NiFe2O4 ،TiO2/CoFe2O4و .[00] TiO2/Fe3O4
21
11

مغناطیس) (emu/g

15

کاتالیست

TiO2

---

CoFe2O4

080

22/0

0/0

-11

TiO2/CoFe2O4

031

0/0

1/2

-15

TiO2/NiFe2O4

19

8.0

3/30

TiO2/Fe3O4

29

1/9

3/39

5

-21
10

12

8

()emu/g

مانده ()emu/g

---

1

-8
-4
1
4
میدان مغناطیس ()Oe 110

زدا()Oe

اشبا

---

5

-12

مغناطیس

مغناطیس

مغناطیس باقی

-10
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1/1

منناییسی شده  ،TiO2از افزودن ناخالصتیهتای کتاتیونی و آنیتونی

چنتت  1و همکتتارانش یتتی پاوهشتتی ،نتتانو ترکیتتب منناییستتی
شکل  .11منحنی مغناطیسی نمونههای
TiO2/NiFe2O4 ،TiO2/CoFe2O4

،TiO2

و TiO2/Fe3O4

،CoFe2O4

 )M=Fe3O4( MGO-TiO2را با بهرهگیری از امتواج فراصتوت 2ستنتز

].[00

کردند .در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلتف تیتتانیم دی اکستید بتر
فعالیتتت فوتوکاتالیستتتی  MGO-TiO2در حتتذف بتتاکتری اکتتوالی

0

در جدول ( ،)2خاصیت منناییستی نمونته هتا درج شتده استت .در

مورد بررسی قرار گرفته استت .همچنتین ،ختواص منناییستی ایتن

پاوهشتتی کتته شتتی و همکتتارانش انجتتام دادهانتتد متتاده منناییستی

نتتانو ترکیتتب نیتتز بررستتی شتتده استتت .مقتتدار تیتتتانیم دی اکستتید

 CoFe2O4در بهبتتود فعالیتتت فوتوکاتالیستتتی و ختتواص منناییستتی

بهکتار رفتته  1 ،3/9و  1/2گترم در نظتر گرفتته شتده و نمونتههتا،

عملکرد بهتری بروز داده است؛ اما ماده منناییسی  Fe3O4بته علتت
ویاگیهایی چون غیر سمی بودن ،قیمت مناسب ،پایداری باال و نیتز
خواص فرومنناییسی عالی در مقایسته بتا دیگتر متواد منناییستی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

بتتتتته ترتیتتتتتب،

 MGO-TiO2-2 ،MGO-TiO2-1و MGO-TiO2-3

نامگذاری شدهاند .بنابر نتایج به دست آمده ،وقتی مقدار تیتانیم دی
اکستتید در ایتتن ترکیتتب  1گتترم استتت ،ایتتن ترکیتتب فعالیتتت
فوتوکاتالیستی بیشتری را نسبت به مقادیر دیگتر دارد و بتا افتزایش
این مقدار خواص منناییسی کاهش مییابد .حضتور گترافن در ایتن

 .4عملکاارد گاارافن اکسااید در بهبااود فعالیاات TiO2

مغناطیسی شده
در پتاوهشهتتای انجتام شتتده بتترای بهبتود فعالیتتت فوتوکاتالیستتت

ترکیب نیز باعث کاهش به هم چستبیدن ذرات وکتاهش بازترکیتب
1. Chang
2. Ultra-Sonication
3. E. Coli
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-

ترتیتب ،بته  %58/89 ،%00/82 ،00/35 ،%05/20و %55/03رستتیده

 MGO-TiO2 2مشاهده میشود .صفحات با سط چین و چترو دار

است .فعالیت ضد باکتری موثر نتانو ترکیتبهتای  MGO-TiO2 -1و

به وضوح در  MGO ،GOو ترکیب  MGO-TiO2 -2دیده متیشتوند.

 MGO-TiO2 -2را می توان به جداسازی متوثر الکتترون حفترههتای

مشاهده میشود کته نتاهمواری ستط و متوجهتای پتردهای شتکل

تولید شده به علت وجود گرافن اکسید مرتبط دانست.

نیز ،GOبرای تثبیت ذرات  TiO2مناسب بوده و از آگلومره شدن آن

ختتتتواص منناییستتتتی نمونتتتتههتتتتای ،MGO-TiO2 -1 ،MGO

جلوگیری میکند.

 MGO-TiO2 -2و  MGO-TiO2 -3بتتا استتتفاده از آنتتالیز  VSMدر

در شتتکل ( )10فعالیتتت فوتوکاتالیستتتی نمونتتههتتای ستتنتز شتتده

دمای اتاق اندازگیری شده است .منحنی منناییسی بدست آمتده را

تحت تابش نور خورشید در نافعالسازی باکتری اکتوالی نشتان داده

در شتتکل ( )10مشتتاهده متتیکنیتتد .مقتتدار مننتتاییس اشتتباد

شتتده استتت .بنتتابر آنچتته مشتتاهده متتیشتتود پتتس از گذشتتت

نتتتتتانو ذرات  MGO-TiO2 -2 ،MGO-TiO2 -1 ،MGOو MGO- -3

 03دقیقه سرعت تجزیه باکتری اکوالی در حضور نمونههتای ،TiO2

 ،TiO2بتتتهترتیتتتتب 00/89 ،02/90 ،03/30 ،و 28/08 emu/g

 MGO-TiO2 -1 ،MGO ،MGO-TiO2-3و  ،MGO-TiO2 -2بتتتتتتته

اندازهگیری شده است.

الکترون -حفرهها شده است .در شکل ( )12تصویر  TEMاز  GOو

(ب)

(الف)

شکل ( .10الف) تصاویر  TEMاز نانو ذرات  GOو
(ب) .[04] MGO-TiO2 - 2
1/5

TiO2

1/1

MGO

MGO-TiO2-2

-1/1

MGO-TiO2-3

-1/5

Dark

-2/1

Light

-2/5
-0/1

) LOG (Nt/Noآکوالی

MGO-TiO2-1

-1/5

-0/5
-4/1
-4/5
-5/1
111

01

81

71

41 51
01
زمان (دقیقه)

شکل  .13خواص ضد باکتری فوتوکاتالیستهای

01

21

MGO-TiO2 -2 ،MGO-TiO2 -1 ،MGO ،TiO2

و  MGO-TiO2 -3در برابر باکتری اکوالی].[04

67

11

1

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود و سه ()6931

21

MGO

MGO-TiO2-2
MGO-TiO2-3

1
-11

مغناطیس) (emu/g

MGO-TiO2-1

11

-21
-01
21111

15111

11111

-5111
1
5111
میدان مغناطیس )(kOe

-21111 -15111 -11111

شکل  .14نتایج اندازهگیری  VSMاز نمونههای  MGO-TiO2 -2 ،MGO-TiO2 -1 ،MGOو .[04] )b( MGO-TiO2 -3

در شکل ( )19جداسازی منناییسی نتانو ذرات،MGO ،TiO2 ،GO ،

الکترون -حفره و افزایش آن در تماس مستقیم متاده منناییستی و

 MGO-TiO2 -2 ،MGO-TiO2 -1و  MGO-TiO2 -3از محلول آبی را

فوتوکاتالیست  TiO2فعالیت چشمگیری ندارد؛ در این پاوهش تتأثیر

بته سترعت بتا استتفاده از

نود ماده منناییسی و نیز عوامتل متوثر بتر خاصتیت منناییستی و

مشاهده میکنیتد کته ذرات ستیاه رنت

افتتزایش فعالیتتت فوتوکاتالیستتتی تیتتتانیم دی اکستتید منناییستتی

منناییس از محلول جدا شدهاند.

مورد بررسی قرار گرفت .بنابر مطالعات انجام شده ترکیب درصد ماده
منناییسی در فعالیت و ختواص منناییستی فوتوکاتالیستت بستیار
تتتأثیر گتتذار استتت و بتتا کتتاهش میتتزان متتاده منناییستی ،فعالیتتت

بررسی روشهای مغناطیسیسازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دیاکسید...

01

فوتوکاتالیست افزایش مییابد .استفاده از الیه میانی  SiO2بین متاده
منناییسی و  TiO2با توجه به پایداری حرارتی باال و سط ویاه زیاد
آن ،نهتنها باعث کاهش آهن

باز ترکیب الکترون -حفره شده بلکته

به افزایش پایداری فوتوکاتالیست ،به ویتاه در محتیطهتای استیدی
منجر میشود .در بررسی تتأثیر نتود متاده منناییستی بتر فعالیتت
فوتوکاتالیستتتی و خاصتتیت منناییستتی ترکیتتب ،متتاده منناییس تی
 CoFe2O4در مقایسه با  NiFe2O4و  Fe3O4عملکرد بهتتری دارد .بتا
شکل  .15جداسازی مغناطیسی نمونههای ،TiO2 :1 ،GO :0
 MGO–TiO2-2 :4 ،MGO–TiO2-1 :3 ،MGO :2و

MGO–TiO2-3 :5

این حال ،ماده  Fe3O4به علت ویاگی هایی چون غیتر ستمی بتودن،
قیمت مناسب ،پایداری باال و نیز خواص فرومنناییستی مرغتوب در
مقایسه با دیگر مواد منناییسی ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

با استفاده از مغناطیس].[04

گرافن با توجه به خواص منحصر به فرد خود از جمله سط ویاه باال

 .5نتی هگیری کلی

و هتتتدایت پتتتذیری عتتتالی  ،باعتتتث کتتتاهش آهنت ت

منناییسی سازی فوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید یکی از روشهای

الکترون -حفره ،جلوگیری از به هم چسبیدن و توزی بهتر نانو ذرات

موثر در حل مشکل جداسازی و بازیافت آن از محیطهای آبی است.

شده و استفاده از این ماده عملکترد مناستب فعالیتت فوتوکاتالستتی

تیتانیم دی اکسید منناییسی بته علتت آهنت

بتاالی بتاز ترکیتب

بازترکیتتتب

 TiO2منناییسی را موجب شده است.
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