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 Magnetic Fe3O4-ZnO composite was synthesized by combining green 

chemistry method and hydrothermally technique, in which ZnO was 

hydrothermally grown in the presence of Fe3O4 formerly prepared using green 

tea extract as a reducing agent and Fe(NO3)3. For comparison, Fe3O4 and ZnO 

were prepared. The as-prepared samples were characterized by X-ray 

diffraction, infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, energy-

dispersive X-ray spectroscopy, UV-visible diffuse reflectance spectroscopy. The 

results show that the Fe3O4-ZnO composite contains two components ZnO 

and Fe3O4, and can absorb more visible light than ZnO. The photocatalytic 

activity of Fe3O4-ZnO composite was assessed by degradation of Rhodamine 

B (RhB) under visible light, shows that the composite exhibits the higher 

activity compared to the single component, ZnO and Fe3O4. This result can be 

believed enhancement of electron transfer on the surface of photocatalyst via 

Fe(II)-Fe(III) pair of Fe3O4. A mechanism for photocatalytic degradation of RhB 

on the composite was proposed. Using the magnetic property of composite 

for recovery of photocatalyst in reaction mixtures was demonstrated. 
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Mở đầu 

 Cùng với sự phát triển công nghiệp và gia tăng dân số, 

ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Vì 

thế, xử lí ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả là một 

vấn đề thách thức ở mức độ toàn cầu. Các phương 

pháp xử lý môi trường được nghiên cứu rộng rãi và đạt 

được nhiều kết quả tốt, trong đó có các phương pháp 

phổ biến như sinh học, vật lí và hóa học. Gần đây, một 

phương pháp hấp dẫn các nhà khoa học trong xử lý 

các chất hữu cơ khó phân hủy bằng cách sử dụng vật 

liệu xúc tác quang bán dẫn. Trong số các chất bán dẫn 

được công bố đến nay, oxit kim loại được nghiên cứu 

nhiều nhất do tính bền hóa học, quang hóa, ít độc hại 

và giá thành rẻ [1]. Trong số các oxit, TiO2 và ZnO được 

quan tâm nhiều nhất [2]. Riêng ZnO được biết đến như 

một ứng viên tiềm năng cho phản ứng quang xúc tác 

do nó hoạt động quang xúc tác cao, tính năng tương 

thích môi trường, chi phí tương đối thấp và do đó được 

sử dụng nhiều trong xử lý nước thải [3, 4]. 

Xúc tác dị thể có ưu điểm là khả năng thu hồi và tái sử 

dụng chất xúc tác. Phương pháp thu hồi luôn được 

quan tâm, do liên quan đến tính kinh tế và tiện ích 

trong thí nghiệm cũng như triển khai thực tiễn. Với các 

chất xúc tác dạng bột phân tán trong chất lỏng có ưu 

điểm là hoạt tính cao nhưng khó tách chất xúc tác. 

Phương pháp tách truyền thống có giá thành cao, bất 

tiện và có thể dẫn đến ô nhiễm thứ cấp do mất chất 

xúc tác [5]. Gần đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng, vật liệu 

xúc tác quang từ tính cung cấp một phương pháp mới 


