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 مقدمه
های اخیر به علت خواص مواد مغناطیسی نانو بلوری در سال 

ن میان، در ای .اندجدید و منحصربفردشان مورد بررسی قرار گرفته

ها مواد مغناطیسی مهمی هستند که به طور گسترده در فریت

لقاگرها، قبیل اهای الکترومغناطیسی از ساخت بسیاری از دستگاه

های امواج الکترومغناطیسی کاربرد دارند. و جذب کننده هامبدل

یک یا چند  Mاست که  4O2MeFeهای مکعبی فرمول کلی فریت

های فریت کبالت از جمله فریت ]1[یون دو ظرفیتی است. 

باشد و ساختار اسپینلی دارد. ویژگی مغناطیسی مغناطیسی نرم می

شکل، میزان بلورینگی و پوشش اطراف نانو  نانو ذرات به اندازه،

ذرات وابسته است. فریت کبالت عموما به شکل اسپینل معکوس 

در مواضع چهاروجهی   Fe+3های شود بطوریکه کاتیونمتبلور می

های از کاتیون 1:1قرار گرفته و فضاهای هشت وجهی با نسبت 
2+Co  3و+Fe اد شوند. ماده مذکور در صورت کاهش ابعپر می

-ذرات در مقیاس نانو، رفتار سوپرپارا مغناطیس از خود نشان می

دهد. با توجه به خصوصیات ذکر شده روش سنتز مختلف باعث 

ایجاد تغییراتی در ساختار، موفولوژی، اندازه ذرات و رفتار 

های متداول سنتز این نانو ذرات، روش شود. روشفیزیکی آنها می

رمال هیدروت د در مایسل روغن،ژل، همرسوبی شیمیایی، تولی-سل

 اشاره کرد. ژل خوداحتراقی -و سل

 های رنگی در صنایع مختلفی از صنایع نساجی وفاضالب

رنگرزی، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، تولید مواد آرایش و 

بهداشتی، کاغذ سازی، چرم سازی و صنایعی از این قبیل تولید 

های مورد استفاده در این صنایع از نوع شوند. اغلب رنگمی

های سنتزی به انواع باشند. معموال رنگهای سنتزی میرنگ

های مستقیم و راکتیو، رنگهای های اسیدی و بازی، رنگرنگ

 شوند. بنابراین با توجه به مخاطرات مربوطها تقسیم میسایر گروه

های رنگی با اعمال فرآیندهای مناسب تصفیه رهاسازی فاضالب

به محیط زیست ضروری است. فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون 

 های آهنهموژن عمدتا با معایبی از جمله نیاز به بازیافت نمک

( و تشکیل 4تا  2پایین ) pHی بعد از تصفیه کاتالیزوری، محدوده

همراه است.  4باالی  pHلجن هیدروکسید فریک در مقادیر 

فرآیند فنتون هتروژن، روش جایگزین و جدیدی برای فنتون 

-می های آهنمتداول با هدف استفاده برگشت پذیر کاتالیست

ی با اعمال میدان مغناطیستوان باشد. این نانو ذرات مغناطیسی را می

 فنتون هتروژن  در فرآیند آن کاربردسنتز نانو ذرات فریت کبالت و 

 1پروین صفرپور ،1دکتر سهیل عابر ،1*چیلیال قلم

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران دانشکده شیمی، کاربردی، گروه شیمی آزمایشگاه پژوهشی حفاظت محیط زیست، -1

، FTIRژل خود احتراقی بطور موفقیت آمیزی سنتز شدند. آنالیزهای -به روش سل 2SiO@4O2CoFeو  4O2CoFeنانو ذرات چکيده:
XRD  وSEM .14ی آلی رنگزا اسید رد چهار ماده حذف به منظور شناسایی نانو ذرات سنتز شده انجام شد (AR14 اسید اورانژ ،)7 

(AO7( متیلن بلو ،)MB( و کریستال ویولت )CV به روش فنتون هتروژن بررسی شد. با توجه به خاصیت مغناطیسی ترکیبات فریت )
تترا  یآیند رنگ زدایی وجود نداشت. تاثیر نانو ذره فریت کبالت اصالح شده بوسیلهمشکالت ناشی از جمع آوری کاتالیست طی فر

، اسید 14آلی رنگزا اسید رد  یچهار آالیندههای رنگی مطالعه شد. درصد حذف اتیل اورتو سیلیکات در فرآیند رنگزدایی آالینده
  درصد گزارش شد. 49/78و  22/77، 99، 6/67، متیلن بلو و کریستال ویولت طی فرآیند فنتون هتروژن به ترتیب  7اورانژ 

ژل خود احتراقی-فریت کبالت، فنتون هتروژن، رنگزدایی، سلواژه های کليدی:

 Ghalamchi_leila@yahoo.com 
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در این  ]2[بدون استفاده از سانتریفیوژ از پساب صنایع جدا کرد.

گیری از مزایای فرآیند فنتون هتروژن و همچنین کار به منظور بهره

ت ی فریت اصالح شدهجداسازی کاتالیست از محلول از نانو ذرا

رد  و اسید 7ی آلی رنگزا اسید اورانژ ماده 4کبالت برای حذف 

و رنگ و آنیونی های آزوی اسیدی به عنوان شاخص رنگ 14

ستفاده ابه عنوان شناساگر و کاتیونی متیلن بلو و کریستال ویولت 

 ند. شد

 بخش تجربی

 ها:مواد و دستگاه

( شش آبه، سیتریک II( نه آبه، نیترات کبالت )IIIنیترات آهن )

کات ارتوسیلیاسید، هیدروکسید سدیم، آمونیاک و تترا اتیل 

)شرکت مرک آلمان( و اتانول )شرکت مجللی(، رنگ های اسید 

الوان ثابت  شرکت) 14، کریستال ویولت و اسید رد 7اوانژ 

شرکت آلدریچ( تهیه شدند. دستگاه همدان( متیلن بلو )

 (UKکشور PGشرکت  +T80)مدل اسپکتروفتومتری دو پرتویی 

ده مانتعیین غلظت باقیها و گیری جذب نمونهبه منظور اندازه

ها پس از زمان مورد نظر استفاده شد. دستگاه مادون قرمز آالینده

، دستگاه پراش (USکشور  Nicoletشرکت  5XD)تیدیل فوریه 

، (USکشور  Brucker  شرکت D8 Advance)مدل  Xاشعه 

 Hitach شرکت  S-4800 میکروسکوپ الکترونی روبشی )مدل

تز های نانو ذره سنو شناسایی ویژگی به منظور تایید ( USکشور 

 شده استفاده گردید.

ژل خود -روش سنتز فریت کبالت به روش سل

 احتراقی:

تهیه  1:2های نیترات آهن و نیترات کبالت را با نسبت مولی محلول

وات قرار داده شد.  111دقیقه در التراسونیک  12شد و به مدت 

در مرحله بعد محلول سیتریک اسید برابر  (1)محلول شماره 

های آهن و کبالت تهیه و به محلول شماره های نمکمجموع مول

محلول با اضافه کردن قطره قطره آمونیاک در  pH اضافه شد. 1

ای تیره مشاهده شد. تنظیم شد. در این مرحله رنگ قهوه 7مقدار 

 کیل ژلگراد به منظور تشدرجه سانتی 91-71محلول در دمای 

تحت حرارت قرار داده شد. ژل تشکیل شده با افزایش ناگهانی 

گراد متورم شد. در نهایت نانو ذرات درجه سانتی 811تا  221دما 

لسینه آبی رنگ سنتز شد. به منظور ک-فریت کبالت با رنگ طوسی

ساعت در  4درجه به مدت  611شدن نانوذرات حاصل در دمای 

 کوره قرار داده شد.

 یت کبالت اصالح شده:سنتز فر

 pHها و سیتریک اسید تهیه شد. مشابه روش قبل محلول نمک

تترا اتیل  -اتانول-تنظیم شد. محلول آب 4محلول در 

تهیه شد و به محلول  1: 11/1: 9/1ارتوسیلیکات با نسبت مولی 

دقیقه  81فوق در حال همزدن شدید اضافه شد. محلول به مدت 

درجه قرار داده  41شد. محلول در دمای در التراسونیک قرار داده 

ای تشکیل شد. ژل تشکیل شده قهوه-ساعت ژل سبز 4شد. بعد از 

به منظور شوک دمایی در کوره قرارداده شد. نانو ذرات در دمای 

 ساعت قرار داده شد. 8درجه به مدت  411

 روش انجام آزمایش فنتون هتروژن:

 های مربوطه تهیهرنگگرم بر لیتر از هر یک از میلی 11محلول 

نانومتر رسم شد. پس از  211-711شد. طیف اسپکتروفتومتری 

ا هتعیین طول موج ماکریمم، منحنی کالیبراسیون هر کدام از رنگ

گرم از نانو ذرات  12/1تهیه شدند. به منظور انجام آزمایش فنتون 

میلی  21 توزین شد و بهفریت کبالت و فریت کبالت اصالح شده 

میلی گرم در لیتر اضافه شد.  21های رنگی با غلظت لیتر از محلول

به محلول قبلی اضافه  میلی موالر 2/1 سپس آب اکسیژنه با غلظت

ل ی کسر تبدیبا محاسبه شد. میزان حذف رنگ در طول آزمایش

 ( محاسبه شد. 1ی )( بر اساس رابطهXرنگ )

(1) 

 

 نتایج و بحث
  SiO4O2CoFe@2 نانو ذرات سنتز شده XRDالگوی ( 1شکل )

-ها مطابق معادلهی متوسط کریستال نمونهاندازه دهد.را نشان می

 ( محاسبه شد. 2) ی شرردبا

0

0

tC C
X

C
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دهد که نمونه تهیه شده به طور واضح نشان می XRDالگوی 

دهد نشان می Xساختار اسپینل مکعبی دارد. الگوی پراش اشعه 

های کباشد. پیترکیب تهیه شده دارای کریستالیته خوبی می

2SiO  در الگوی پراش اشعهX ی ذرات دیده نمی شوند. اندازه

نانومتر  28به طور متوسط  SiO4O2CoFe@2و  4O2CoFeخالص 

 SiO4O2CoFe@2های شدت پیکبطور کلی  محاسبه شدند. 

تواند به دلیل حضور باشد که میخالص می 4O2CoFeکمتر از 

  .]8[ مغناطیسی باشدی غیر الیه

 فریت کبالت و فریت کبالت اصالح شده XRDالگوی  -1شکل 

نمایش داده شده ( 2)نتایج مربوط به طیف مادون قرمز در شکل 

شود که مربوط دیده می 611و  411ی است. دو پیک در محدوده

. حضور ]4[ باشدمی نانو ذرات مغناطیسی فریت به ساختار اسپینل

مربوط به اتصاالت هشت وجهی و  462ی پیک در اطراف ناحیه

مربوط به اتصاالت  291و  271و ناحیه  Fe-Oارتعاشات کششی 

نشان دهنده ی  464می باشد. طیف در ناحیه  Co-Oوجهی  چهار

می باشد و بیانگر حضور پوسته ی  Si-O-Siارتعاشات کششی 

2SiO پوسته با پیوند شیمیایی می باشد. -و تشکیل ساختار هسته

 8416و  8429همچنین در هر دو طیف پیک هایی در محدوده ی 

مربوط  2928می باشد. پیک در محدوده ی  OHمربوط به گروه 

مربوط به گروه  1614و  1646و پیک در ناحیه ی  C-Hه گروه ب

C=C  2در اثر جذب وCO  هوا می باشد. پیک مشاهده شده در

 ]2[نشان دهنده ی حضور نیترات است. 1871اطراف ناحیه ی 

 

 فریت کبالت و فریت کبالت اصالح شده FTIRتصویر  -2شکل 

را نانومتر  111تشکیل نانو ذرات با ابعاد کوچکتر از  SEMویرتص

ادی کند. با توجه به اینکه ترکیبات فریت کبالت تمایل زیتایید می

دارای ساختار  SiO4O2CoFe@2ی به تجمع شدن دارند نانوذره

و یکنواختی بوده و تا حدی از میزان پیوستگی نانو ذرات  یکپارچه

 (8)شکل به یکدیگر کاسته است. 

 فریت کبالت اصالح شده SEMتصویر  -9شکل 

 

های انتخابی در دهد تمامی رنگ( نشان می4همانطور که شکل )

در مدت زمان یک ساعت  2SiO@4O2CoFeحضور کاتالیست 

شود تنها استفاده می 2O2Hبا راندمان باالیی حذف شدند. وقتی از 

و  48/27، 7/8، 18/1به ترتیب CVو  AR ،AO ،MBمیزان حذف 

 2O2Hحضور های زیر مطابق واکنشدرصد بدست آمد.  44/41

فعال  هایموجب تولید رادیکالبه همراه نانو ذرات فریت کبالت، 
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ها بصورت غیر گزینشی به شود این رادیکالهیدروکسیل می

با  ]2[شود. ها میترکیبات آلی حمله کرده و موجب تخریب آن

ترکیب سیلیکاته راندمان حذف   ذرات فریت توسط اصالح نانو

افزایش یافت. از طرفی با اصالح سطح خاصیت مغناطیسی ترکیب 

کند و موجب افزایش خاصیت کاتالیستی نانو تغییر چندانی نمی

 یشود. درصد حذف چهار مادهذره در فرآیند فنتون هتروژن می

 لو و کریستال ویولت، متیلن ب 7، اسید اورانژ 14آلی رنگزا اسید رد 

 49/78و  22/77، 99، 6/67طی فرآیند فنتون هتروژن به ترتیب %

 بدست آمد. 

2 3

2 2

3 3

2 2 2

2 2( )

Co H O HO Co OH

Fe H O HO Fe H

HO Organic R Intermediate CO H O

   

   



   

   

   

نمودار بررسی حذف چهار ماده آلی رنگزا طی فرآیند  -4شکل 

 فنتون هتروژن

 

 نتيجه گيری
سنتز نانو ذرات  SEMو  FTIR ،XRDمطابق آنالیزهای 

4O2CoFe  2و@SiO4O2CoFe   .نانو  نتایج نشان دادتایید شد

ذرات سنتز شده کارایی خوبی در حذف آالینده های آلی رنگزا 

با توجه به خاصیت مغناطیسی ترکیبات فریت، مشکالت دارد. 

د در فرآینی مجدد از آن ناشی از جمع آوری کاتالیت و استفاده

 وجود ندارد.رنگزدایی به روش فنتون هتروژن 
 

 

 

 دردانیتشکر و ق
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Synthesis of cobalt ferrite and its application in heterogeneous Fenton process  

Leila Ghalamchia*, Dr. Soheil Abera, Parvin Safarpoura 

 

a Research Laboratory of Environment Protection, Department of Applied Chemistry, Faculty of 

Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 

 

Abstract:  

CoFe2O4 and CoFe2O4@SiO2 nano particles by sol-gel auto combustion were successfully 

synthesized. FTIR, XRD and SEM analysis were used for characterization of nano particles. 

Removal of four organic dye including Acid Red 14, Acid Orange 7, Methylene Blue and 

Crystal Violet by heterogeneous process were investigated. There were not catalyst collection 

problems regard to the magnetic properties of ferrite compounds during the decolorization 

process. The effect of modified cobalt ferrite by tetraethyl orthosilicate in the decolorization of 

colored pollutant was studied. Removal percentage of four colored organic pollutant 67.6, 99, 

87.52 and 83.49 were reported respectively in Acid Red 14, Acid Orange 7, Methylene Blue 

and Crystal Violet.  

 

Keywords: Ferrite Cobalt, Heterogeneous Fenton, Decolorization, Sol-gel auto combustion   
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