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 چكیده
خواص ساختاری آن، .سنتز شدسانترفیوژ ستفاده از روش با ا Mn3O4نانو ذرات 

برای بررسی ساختاری بیشتر . دھدنشان می  Mn3O4ساختار تتراگونال را در پودر 
دست بھ ١٠- nm٣٠ھا در محدودهاستفاده شد و اندازه دانھ ) (TEMتصویر برداری از 

با . بررسی شد Uv-Visibleآمد خواص اپتیکی این نانو ذرات با استفاده از طیف 
خاصیت  .ھای ھیدروکسیل مشاھده شدو گروه  Mn-Oنوارھای  FTIRگیری طیف اندازه
تحت ) یونیزهدر آب دی mg/L١٠(نج رتوسط محلول متیل ا Mn3O4کاتالیستی فوتو
کھ پیک متوسط جذب متیل  داداین طیف سنجی نشان . شدگیری اندازه Uv-Visibleنور 
م شده در این مقالھ نتایج انجا .یافتھ استکاھش  Uvتحت نور ) nm ۴۶۴( ارنج

 .ساعت نوردھی حاصل شده است ۴د کھ تجزیھ کامل متیل ارنج بعد از نشان دا
 

 
Synthesis, Structural and Optical Properties of Mn3O4 Nanoparticle 

 

E.Azhir1, R.Etefagh 1,*, N.Shahtahmasebi1 
1Nano Research Center, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 

 
Abstract  

 
Mn3O4 nanoparticle was synthesis by the centrifugation method. The structural and optical 
properties have been investigated by X-Ray diffraction (XRD) and UV –Vis spectra. The XRD 
pattern shows the tetragonal hausmannite structure of Mn3O4 powder. Transmission electron 
microscopy (TEM) analysis demonstrated Mn3O4 nanoparticles with an average diameter of 
about 10-30nm. The Mn3O4 formation was also confirmed from FTIR studies. Photocatalytic 
activity of Mn3O4 nanoparticle which was evaluated by methyl orange (MO) in aqueous solution 
(10 mg L−1) under illumination of a UV light source. UV–visible spectrophotometry was used to 
monitor the degradation of MO through the decrease of the main absorbance peak at 464 nm. 
The results demonstrated that a complete decomposition of MO could be achieved after 4h of 
UV irradiation.  

 قدمھم
ھای فلز رسانا خواص اپتیکی و مغناطیسی و نانو ذرات اکسید

- ای خود نشان میالکتریکی بیشتری را در مقایسھ با فرم توده
منگنز با توجھ بھ خواص ھای ھای اخیر اکسیددر سال. [1]دندھ

-ھای قابل توجھی را در زمینھاالکتریکی و مغناطیسی خود کاربرد
ھای منگنز بھ اکسید. [2,3]انددست آوردهھای علمی و تکنولوژی بھ

با توجھ بھ وجود چھار شکل  MnO ،Mn3O4 ،Mn2O3، Mn2Oچھار حالت 
کاربردی بھ عنوان یک اکسید  Mn3O4. [4]شونداکسیداسیون متبلور می

 و الکتروشیمیایی،  مھم دارای خواص مغناطیسی، تبادل یون
ھای سنتز و کنترل ساختاری تعدادی از روش. [5] باشدمیکاتالیستی 

، [6]رسوبیعنوان مثال ھمبھرا  Mn3O4برای تھیھ نانو ساختارھای 
توان نام می [9]و سل ژل [8] ، فرآیند قالب سازی [7]تجزیھ گرمایی

ترفیوژ نبا روش سا Mn3O4ن مقالھ سنتز نانو ذرات در ای. برد
 . انجام شده است
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 بخش تجربي
. سنتز شد سانترفیوژنانو ذرات اکسید منگنز با استفاده از روش 

. و) KMnO4(پرمنگنات پتاسیم /. mmol٨در تھیھ محلول اولیھ از 
mmol از سدیم دو دی سولفات  ./٨)SDS(  حل شده در داخلmL۴آب دی  ٠
محلول منو ھیدرات ھیدرازین  mL۴٠سپس . نیزه، استفاده شدیو
)mmolرا بھ سرعت و با استفاده از ھم زن مغناطیسی بھ محلول ) ٨

قھوه /رنگ محلول فورا از سیاه ارغوانی بھ سیاه. اضافھ شده است
دست آمده در محلول بھ. کندای تغییر میقھوه/ای و سپس نارنجی

دست آمده با سپس محلول بھ. شودھم زده می h١تا  ٧٠˚Cدمای 
دست آمده ماده بھ. شوداستفاده از سانترفیوژ تھ نشین و جدا می

دو بار با آب دی یونیزه و سپس یکبار با اتانول شستشو و برای 
براي بررسـي و . کن استفاده شدخشک کردن آن از دستگاه خشک

 X ويیابي ساختار بھ دسـت آمده از دستـگاه پـراش پرتمشـخـصھ
)XRD(8، مدل D  ساخـت شركـت بروكـر در آزمایشگاه مركزي دانشگاه

ھا مطالعھ ساختاری نمونھ. شده استي دامغان استفاده علوم پایھ
خاصیت . انجام شد LEO AB٩١٢مدل  TEMتوسط میکروسکوپ عبوری روبشی 

تحت تابش نور فرابنفش با استفاده از متیل  Mn3O4کاتالیستی فوتو
با استفاده از  Mn3O4نانو ذرات  FTIRطیف . گیری شدزهارنج اندا

 .گیری شداندازه shimadzu-4300دستگاه 
 

 گیريبحث و نتیجھ
نشان  Mn3O4را برای نانو ذرات  Xالگوی پراش پرتو ) ١(شکل
یابیم کھ ھای موجود در الگوی پراش در میبا توجھ بھ پیک. دھـد مي

با تشکیل ساختار . است I41/amdی با گروه فضای hausmanniteفاز غالب 
Mn5O8  وMnO ھای مونوکنیک و ارتورومبیک بھ ترتیب تشخیص داده فاز
در حدود  [10]ھا با استفاده از رابطھ شررمیانگین سایز بلور. شد
nmشدتخمین زده  ٧/٢١. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mn3O4در نانو ذره   Xپرتوطرح پراش  ):١(شکل 

 
شتر، مورفولوژی و توزیع ذرات نانو برای مطالعات ساختاری بی

برای  TEMتصویر ) ٢(شکل . انجام شد TEMگیری اندازه Mn3O4ذرات 
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توزیع . دھدمی این پودر را نشان 
غیر یکنواخت و  صورت ھا بھدانھ

ھا در اندازه دانھ ١٠-nm٣٠محدوده 
 .باشدمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mn3O4در نانو ذره TEMتصویر ): ٢(شکل 

این نمونھ . دھدمی نشان Mn3O4را برای نانو ذره FTIR طیف ) ٣(شکل 
-cmو یک پیک در حدود بازه  ١٠٠٠-nm١۶٠٠چندین پیک را در بازه 

 را 1٣١٠٠
-می نشان 
-پیک دھد 

جذبی  ھای 
در 

ناحیھ 

nm١۵ھای دھنده منحنی ارتعاشی نوارنشان ١٠٠٠-٠٠O-H  متصل شده بھ
حضور  ۴٠٠-nm١٠٠٠در بازه  FTIRھای پیک .باشدمی Mnھای اتم

 ].١١[دکنرا مشخص می MnO6اکتاھدرال 
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در نانو ذره  FT-IRطیف  ):3(شکل 
Mn3O4 

 
-فتو خاصیت ) ۴(در شکل
 Uv-Vis کاتالیستی اتنانو ذر

نور فرابنفش  Mn3O4 تابش  تحت
متیل ارنج  با استفاده از 
دراین مرحلھ  . شودمی مشاھده
مشابھ   بشر کوچک دواز 
یکی حاوی  کھ د، استفاده ش

بود  Mn3O4 پودرھمراه متیل ارنج خالص و دیگری حاوی متیل ارنج بھ
این دو محلول  Uvطیف . شدزن مغناطیسی ھم زده میھم تحتکھ دائما 

-اندازه تابش نور فرابنفش تحت دھینور شروع آزمایش و پس از در
ساعت  ۴شود کھ پس از مشاھده می) ۴(در شکل . گیری شده است

 ].١٢[یابدای میدھی نمودار جذب کاھش قابل مالحظھنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحت تابش نور فرابنفش Mn3O4 ذراتنانو جذبی متیل ارنج وطیف  ):۴(شکل 

 نتیجھ گیری
نمودار . سانتر فیوژ تھیھ شد با استفاده از روش Mn3O4نانو ذرات 

XRD  پودرMn3O4  فاز غالبhausmannite  نشان می) ٢١١(را با جھت ارجح -
ھایی در آمورف بودن زمینھ و وجود دانھ TEMگیری در اندازه. دھد

 داین نانو ذرات جذب باالیی را از خو. مشخص شد١٠ -nm٣٠ابعاد 
و ھمچنین  Mn-Oحضور نوار  FTIRگیری طیف در اندازه. دھندنشان می

بررسی  دست آمده از نتایج بھ .ھای ھیدروکسیل مشاھده شدگروه
تجزیھ کامل متیل دھنده  نشانMn3O4 کاتالیستی نانو ذرات وخواص فت

 .استساعت نوردھی  ۴نج پس از را
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