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КОБАЛТОВ ФЕРИТ  И ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ОТ ТИПА „ЯДРО/ОБВИВКА“ НА 

НЕГОВА ОСНОВА ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛИ КАТО 

ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВОДИ  

Абстракт 

 

Представени са резултати от изследвания, свързани със синтез, охарактеризиране и фотокаталитична активност на кобалтов 

ферит, получен чрез твърдофазен синтез, CF-TS, механохимична активация, CF-MA,  и зол-гел метод, CF-SG, както и 

синтезирани на основа на кобалтов ферит чрез зол-гел метод композити от типа „ядро/обвивка“, CoFe2O4@SiO2 и 

CoFe2O4@SiO2@TiO2. Чрез рентгенова прахова дифракция и трансмисионна електронна микроскопия е доказан съставът и 

морфологията на получените образци. Проведени са фотокаталитични тестове с моделно багрило малахитово зелено под УВ 

светлина. 

 

           1. Синтез на CoFe2O4 

Като изходни соли са използвани  железен и кобалтов 

нитрат, разтворени са в етанол, гелиращ агент 

пропилен оксид. Образувалият се гел е сушен при  

200 0С, след което е накален при 550 0С. 

           2. Обвиване на CoFe2O4  със SiO2 

Като прекурсор е използван тетраетил ортосилан (ТЕОS) в 

абсолютен алкохол, добавя се CoFe2O4,, разтвор на амоняк във 

вода. Пробата се суши при 70 0C. 

 3. Обвиване на CoFe2O4@SiO2  с ТiO2 

Експеримент 

Като прекурсор е използван титанов изопропоксид.Пробата CoFe2O4@SiO2  

е суспендирана в изопропанол, добавена амонячна вода. Филтрува се, 

суши се при 70 0C и се накалява при 550 0C. 
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Cobalt Ferrite

Рентгенопрахова дифрактограма на CoFe2O4, получен чрез зол-гел метод (а) и 

ТЕМ-изображение на същата проба (б) 

а б 

ТЕМ-изображение на CoFe2O4@SiO2@TiO2 

Проба ao, Å D, nm ε, x10-3, a.u.  к, х 10-3 min-1 

CF-TS 8.3840  73.5±0.2 2.05 5.73±0.38 

CF-MA 8.3827 57.9±0.3 2.31 5.33±0.31 

CF-SG 8.375(9) 38.21 0.00 1.9 

Таблица. Параметри и фотокаталитична активност на кобалтов ферит: параметър 

на кристалната решетка, ao (A); размер на кристалити, D, nm; напрежение на 

кристална решетка, ε; скоростна константа, k. 
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Ширина на забранената зона, 

композит CoFe2O4@SiO2@TiO2 
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Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum of 

Squares

0.01316

Pearson's r 0.9872

Adj. R-Square 0.97093

Value Standard Error

O12
Intercept -0.0148 0.02371

Slope 0.00402 2.45243E-4
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Фотокаталитичен тест, композит 

CoFe2O4@SiO2@TiO2 , малахитово 

зелено,  УВ светлина 

Изводи 
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 Синтезиран е шпинел CoFe2O4 по различни методи. 

Получен е композит от тип “ядро-обвивка”  със състав CoFe2O4@SiO2@TiO2., с по-

добра фотокаталитична активност, отколкото синтезирания чрез зол-гел метод кобалтов 

ферит. 
Добра фотокаталитична активност показват получените чрез твърдофазен синтез и 

механоактивация проби от чист кобалтов ферит. 
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