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Nano, un univers minúscul 

Síntesi i observació de nanopartícules 

Actualment, l’aigua 

contaminada és una de les 

principals causes de mort i 

font de malalties a tot el món. 

La nanotecnologia pot oferir 

noves tècniques i processos 

per descontaminar l’aigua.  

Potabilització de l’aigua 

Es poden sintetitzar nanopartícules d’òxid de ferro 

(Fe3O4) amb el mètode de Massart (mitjançant la 

precipitació de cations de ferro en medi bàsic, aquests es 

tornen insolubles i s'organitzen formant nanopartícules).  

Amb l’ajuda dels microscopis de força atòmica (AFM) i 

d’efecte túnel (TEM) es poden observar i mesurar les 

nanopartícules de Fe3O4. 

 

A escala nanomètrica la 

matèria pot canviar les 

seves propietats físiques i 

químiques.  

Les nanopartícules de Fe3O4 

tenen la capacitat d’atrapar 

metalls pesants com ara l’arsènic, 

el cadmi, el níquel o el crom. 

Els contaminants que han quedat 

atrapats a la superfície de les 

nanopartícules es poden 

recuperar aplicant un camp 

magnètic. 

 

 Es pot potabilitzar aigua contaminada de 

metalls pesants a través de nanopartícules 

d’òxid de ferro. 

 

 Es poden observar i detectar nanopartícules de 

Fe3O4 i Au a través dels microscopis AFM i 

TEM. També es pot obtenir informació 

addicional com espectres per dispersió 

d’energia de raig X o patrons de difracció per tal 

d'identificar, quantificar i deduir l'estructura 

cristal·lina respectivament. 

Conclusions 

Síntesi de Fe3O4, microscopi TEM, patró de difracció i 

imatges obtingudes de les nanopartícules 
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