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تجزیه فتوکاتالیستی آالینده نرمال هگزان در فاز
گاز با استفاده از نانو ذرات  TiO2بهبود یافته با
داپ نیتروژن
مریم آلرد ،شهرام شریف نیا* و منی اکبری
مرکز تحقیقات کاتالیست ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاريخ دريافت1396/11/29 :

تاريخ پذيرش1397/6/31 :

چكيده
در ایــن پژوهــش گزارشــی از اکسیداســیون فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان در فــاز گاز و تبدیــل آن بــه کربندیاکســید و آب بــا
اســتفاده از فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن ارائــه شــده اســت .خــواص فتوکاتالیســت و ریختشناســی آن بــا
اســتفاده از آنالیزهــای XRDاFTIR ،ا SEM ،و  XRFمــورد بررســی قــرار گرفــت و محصــوالت اکسیداســیون فتوکاتالیســتی بــا اســتفاده
از دســتگاه گازکروماتوگــراف وآنالیــز  FTIRشناســایی شــدند .نتایــج آنالیــز  SEMتغییــرات چندانــی از ســطح کاتالیســت در اثــر داپ
کــردن نیتــروژن را نشــان نم ـیداد و همچنیــن نتایــج عملکــرد فتوکاتالســتی نشــان داد کــه فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ
نیتــروژن در نــور مرئــی قــادر اســت نرمالهگــزان خــوراک در غلظتهــای مختلــف را بــه کربندیاکســید و آب تبدیــل کنــد .تبدیــل
فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان در نــور مرئــی بــا اســتفاده از فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن در مقایســه بــا تبدیــل
فتوکاتالیســتی آن بــا اســتفاده از فتوکاتالیســت خالــص  TiO2در نــور فرابنفــش عملکــرد بهتــری داشــت .واســطههایی ماننــد الــکل،
آلدهیــد ،کتــون و کربکســیلیک اســید در محصــوالت توســط آنالیــز  FTIRشناســایی شــدند کــه مکانیزمــی بــر پایــه ایــن آنالیــز بــرای
تولیــد ایــن واســطهها و محصــول نهایــی نیــز پیشــنهاد شــده اســت.
كلمات كليدي :معدنیسازی فتوکاتالیستی ،نرمالهگزان ،TiO2 ،داپ نیتروژن ،مکانیزم

میتــوان گفــت ترکیبــات آلــی فــرار بــه تمامــی ترکیبــات

مقدمه

آالیندههــای مختلفــی ماننــد اکســیدهای نیتــروژن

( ،)NOxاکســیدهای کربــن

(CO2

و  ،)COاکســیدهای

گوگــرد ( )SOxوترکیبــات آلــی فــرار ( 1 )VOCsدر طــی
دهههــای گذشــته مــورد شناســایی و بررســی قــرار

گرفتهانــد کــه در ایــن میــان ترکیبــات آلــی فــرار از

اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد [ .]2 -1بهطــور کلــی
*مسؤول مكاتبات
sharif@razi.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2018.3189.2469( :

آلــی کربنــی موجــود در جــو زمیــن بــه جــز عنصــر کربــن

و ترکیبــات کربنمنواکســید و کربندیاکســید اطــاق
میشــوند .ترکیبــات آلــی فــرار عالوهبراینکــه خــود
بهعنــوان آالینــده شــناخته میشــوند ،در حضــور

اکســیدهای نیتــروژن و نــور خورشــید میتواننــد بــه
محصــوالت مضرتــر ماننــد ازن در ســطح زمیــن تبدیــل

شــوند [.]4 -3

1. Volatile Organic Compounds
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طیف گستردهای از این ترکیبات مانند کتونها ،1آلدهیدها،2

داپ کردن13یــک ناخالصــی ماننــد فلــزات انتقالــی

سایر ترکیبات اغلب بهعنوان ترکیبات سمی ،سرطانزا و

فلــزات انتقالــی موجــب افزایــش فعالیــت فتوکاتالیســتی

الکلها ،3ترکیبات آروماتیک ،4هیدروکربنهای کلردار 5و
جهشزا شناخته میشوند [.]5

بــا گســترش ایــن ترکیبــات خطرنــاک در طــی ســالهای
گذشــته ،تبدیــل ترکیبــات مضــر موجــود در جــو بــه
ترکیبــات بیخطــر بهعنــوان یــک موضــوع ویــژه در

تحقیقــات محققــان جــای گرفتهاســت .بهطــور کلــی
ســه روش کنتــرل منابــع ،افزایــش تهویــه و تصفیــه هــوا

بــرای بهبــود کیفیــت هــوا مطــرح شــدهاند کــه اســتفاده
از فتوکاتالیســت ناهمگــن 6یکــی از روشهــای امکانپذیــر

تصفیــه هواســت .اکسیداســیون فتوکاتالیســتی فــاز گاز
( 7 )PCOروشــی اســت بــرای تخریــب ترکیبــات آلــی فــرار

کــه در ایــن روش مــواد معدنــی بیبــو و بــا زیــان کمتــر
ماننــد کربــن دی اکســید و آب تولیــد میشــوند .بهطــور

کلــی در ایــن روش کــه در حضــور نانوکاتالیسـتهای نیمــه
رســانا 8تحــت نــور فرابنفــش یــا مرئــی انجــام میشــود ،از

اکســیژن محیــط بهعنــوان عامــل اکســیدکننده اســتفاده

میشــود [ 3و  .]8 -6برخــاف مزایــای بســیار فرآیندهــای

فتوکاتالیســتی ماننــد عملکــرد خــوب ،پایــداری بــاال،
قیمــت مناســب و دسترســی آســان ایــن فرآیندهــا اغلب در
مرحلــه تحیقاتــی قــرار دارنــد [ .]10 -9فتوکاتالیسـتهایی

کــه بهصــورت معمــول در طیــف گســتردهای از
واکنشهــای شــیمیایی بهکارگرفتــه شــدهاند ،اغلــب
اکســیدها و ســولفیدهای نیمــه رســانایی هســتند کــه

14

یــا نافلــزات روی فتوکاتالیســت اســت .اگرچــه داپ کــردن

در نــور مرئــی میشــود امــا فعالیــت فتوکاتالیســتی کل

را بهدلیــل افزایــش بازترکیــب الکتــرون -حفــره کاهــش
یدهــد [ .]17 -15درایــن میــان عناصــر  S ،F ،Cو N
م

نافلزاتــی هســتند کــه نتایــج عملکــرد فتوکاتالیســتی داپ
آنهــا بــرروی  TiO2بــا توجــه بــه کاهــش شــکاف نــوار TiO2

رضایــت بخــش بودهاســت [ 16و  .]21-18نیتــروژن بــا
توجــه بــه انــرژی یونیزاســیون 15کوچکــش ،انــدازه اتــم
قابــل مقایســه بــا اتــم اکســیژن و پایــداری بــاال میتوانــد

در بهبــود  TiO2بهعنــوان عنصــر جایگزیــن در شــبکه

اکســیژن یــا خــارج از مــکان شــبکه بــهکار گرفتهشــود

[ .]22ناســاکا و همــکاران بــا اســتفاد از اوره  ،گوانیدیــن
16

هیدروکلرایــد 17و گوانیدیــن کربنــات 18بهعنــوان منبــع
نیتــروژن ،نیتــروژن را بــرروی  TiO2داپ کردنــد [.]23
تحــت نــور مرئــی کــه طــول مــوج کمتــر از  420 nmرا

شــامل میشــود بهتریــن فعالیــت فتوکاتالیســتی مربــوط

بــه نمونــه ساختهشــده بــا گوانیدیــن کربنــات بهعنــوان

منبــع نیتــروژن بــود .چینرونــگ و همــکاران اســتفاده از

غلظــت نیــم مــوالر گوانیدیــن کربنــات بهعنــوان منبــع
نیتــروژن در داپ بــرروی  TiO2بــه فتوکاتالیســتی فعــال
در ناحیــه طــول مــوج  400-570 nmرســیدند [.]24

بــرای اولیــن بــار از فتوکاتالیســت بــه منظــور اکسیداســیون
ترکیبــات آلــی فــرار اســتفاده شــد.

انــرژی شــکاف نــوار 9مناســبی دارنــد .نیمهرســانای رایــج

 TiO2بــا وجــود مزایایــی چــون فعالیــت فتوکاتالیســتی باال،
عــدم تولیــد آلودگــی ،پایــداری فتوشــیمیایی 10و قیمــت

کــم ،بــه ســبب طــول شــکاف نــوار گســتردهاش (3/02

و  3/23الکتــرون ولــت بهترتیــب بــرای فــاز روتایــل11و
آناتــاس )12قــادر بــه تولیــد الکتــرون -حفــره در نــور

مرئــی و یــا نــور رایــگان خورشــید نیســت [ 9و .]14-11

بــه همیــن دلیــل توجههــا بــه ســمت بهبــود ســطح ایــن
کاتالیســت بــه منظــور بهبــود عملکــرد آن در نــور مرئــی

معطــوف شــدهاســت کــه یکــی ازمؤثرتریــن ایــن روشهــا

1. Ketones
2. Aldehydes
3. Alcohols
4. Aromatics
5. Chlorinated Hydrocarbons
6. Heterogeneous Photocatalysis
7. Gas-phase Photocatalytic Oxidation
8. Semiconductor
9. Band Gap
10. Photochemical Stability
11. Rutile
12. Anatase
13. Doping
14. Transition Metal
15. Ionization Energy
16. Urea
17. Guanidine Hydrochloride
18. Guanidine Carbonate

تجزیه فتوکاتالیستی آالینده...

123

ایــن ترکیبــات شــامل اتیلــن و پروپیلــن بودنــد کــه

بهطــور کامــل بــه آب و کربندیاکســید تبدیــل

شــدند .مطالعــه کلــی منابــع علمــی منتشــر شــده در

زمینــه اکسیداســیون فتوکاتالیســتی ترکیبــات آلــی
فــرار نشــان میدهــد امــروزه تمرکــز اصلــی محققــان

بــر اکسیداســیون ایــن ترکیبــات در فــاز گاز اســت کــه
ایــن نشــاندهنده پتانســیل اکسیداســیون فتوکاتالیســتی

در تصفیــه هواســت .عالقــه محققــان بــه اکسیداســیون
فتوکاتالیســتی ترکیبــات آلــی فــرار هــوا بــرای اولیــن بــار

در دهــه  90میــادی شــکل گرفــت و تعــداد تحقیقــات

کنترلکننــده دمــا و فشــار در فــاز گاز تحــت نــور مرئــی و
فرابنفــش صــورت گرفــت .آنالیزهــای

XRDاXRF ،اSEM ،

و  FTIRبــرای تعییــن خصوصیــات فتوکاتالیسـتها مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت و محصــوالت واکنــش با اســتفاده از
دســتگاه گاز کروماتوگــراف ( )GCوآنالیــز  FTIRشناســایی

شــدند کــه بــه پیشــنهاد مکانیزمــی بــرای اکسیداســیون
نرمالهگــزان انجامیــد.

روش کار
مواد مورد استفاده

منتشــر شــده در ایــن زمینــه رشــد قابــل توجهــی پیــدا

 TiO2تجــاری  5 P-25بــا فــاز آناتــاس و روتایــل بــه نســبت

تولوئــن 3از جملــه ترکیبــات آلــی فــراری بودنــد کــه نتایج

 50±15 m2/gاز شــرکت  Degussaخریــداری شــد و روی

فتوکاتالیســتی آنهــا در رآکتــور ناپیوســته منتشــر شــد.

پوشــش دادهشــد .همچنیــن نیتریــک اســید (، )%65 wt.

ماننــد قابلیــت انحــال در آب انتخاب شــده بودنــد .خواص

بــا خلــوص بیــش از  %99و نمــک گوانیدیــن کربنــات

متفاوتشــان مربــوط اســت .همچنیــن ایــن ترکیبــات

 .از دیگــر مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت کاتالیســت

مولیــس و همــکاران تجزیــه فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان

گازهــای هلیــم و اکســیژن بــا خلــوص بســیار بــاال و آب

تجــاری  P25مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج کار آنهــا

آمادهسازی فتوکاتالیست

کــرد .بــرای نمونــه نرمالهگــزان ،1نرمالبوتیلاســتات 2و

تقریبــی  80بــه  20بــا ســطح ویــژه ذرات  25 nmو ســطح

تحقیقــات بــرروی جنبههــای مختلــف اکسیداســیون

تــوری از جنــس فــوالد ضــد زنــگ بــا انــدازه مــش120 6

ایــن آالیندههــا بهدلیــل خــواص شــیمیایی متفاوتشــان

اتانول ( ،)%96 wt.هیدروکلریک اســید ( ،)%37 wt.اســتون

شــیمیایی متفــاوت ایــن ترکیبــات بــه ســاختار شــیمیایی

بــا خلــوص  %99از شــرکت مــرک 7خریــداری شــدند

بهعنــوان حاللهــای صنعتــی نیــز شــناخته میشــوند.

یــا آزمایــش بررســی عملکــرد کاتالیســت میتــوان بــه

در نــور فرابنفــش را بــا اســتفاده از فتوکاتالیســت

TiO2

تبدیــل کامــل نرمــال هگــزان بــه آب و کربندیاکســید

را نشــان مــیداد [.]25

دو بــار تقطیــر اشــاره کــرد.

بــه منظــور پوشــشدهی فتوکاتالیســت روی تــوری در
مرحلــه اول

g

 1/5از پــودر

TiO2

در

mL

 9از اتانــول

در پژوهــش حاضــر تبدیــل نرمــال هگــزان بــه مــواد

بهعنــوان یــک انتخــاب مناســب بــرای پخــش ،TiO2

داپ نیتــروژن کــه بــرروی تــوری از جنــس فــوالد ضــد

بــه منظــور ایجــاد اســیدیته مناســب بــا  3 pHتــا 3/5

معدنــی بــا اســتفاده از ذرات  TiO2بهبــود یافتــه بــا
زنــگ 4پوشــش دادهشــدهبــود در نــور مرئــی مــورد

بررسیقرارگرفتهاســت .هــدف اصلــی در ایــن پژوهــش
مقایســه فعالیــت فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه با داپ

نیتــروژن در نــور مرئــی و فتوکاتالیســت خالــص  TiO2در
نــور فرابنفــش در تولیــد کربندیاکســید از نرمالهگــزان

بهعنــوان یــک ترکیــب آلــی فــرار اســت .آزمایشهــا در
یــک رآکتــور ناپیوســته طراحــی شــده در آزمایشــگاه

مرکــز تحقیقــات کاتالیســت دانشــگاه رازی مجهــز بــه

ریختــه میشــود .ســپس  3 mLنیتریــک اســید رقیــق

بــه دوغــاب اضافــه میشــود .هنگامیکــه نیتریــک اســید
اضافــه میشــود دوغــاب یکدســتتر شــده و ذرات

پخــش بهتــری پیــدا میکننــد.

1. n-hexane
2. n-butyl Acetate
3. Toluene
4. Stainless Steel Webnet
5. Degussa
6. Mesh
7. Merck Company
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ایــن روش بهعنــوان یــک روش شــناخته شــده بــه منظــور

منظــور شناســایی گروههــای عاملــی محصــوالت تبدیــل

آمادهســازی کاتالیســت در مقــاالت مختلــف بــهکار

فتوکاتالیســتی فــاز گاز استفادهشــد .بدیــن منظــور ســلولی

بهمــدت  30 minتحــت امــواج التراســونیک قــرار میگیــرد.

و طــول  10 cmبــا دو صفحــه مــدور پیرکــس در دو

گرفتهشدهاســت [ 8و  .]30 -26پــس از آن دوغــاب
قبــل از ایــن کــه تــوری بهعنــوان پایــه بــرای فتوکاتالیســت

بــه شــکل اســتوانهای درآیــد (بــه منظــور پــر کــردن ســطح
داخلــی رآکتــور) ،بــرای حــذف هــر گونــه آلودگــی در ســه
مرحلــه بــا هیدروکلریــک اســید رقیــق ،آب دو بــار تقطیــر و

اســتون شســته میشــود .پــس از آن تــوری بهمــدت min

اســتوانهای شــکل از جنــس کوارتــز بــا قطــر 3/5 cm

انتهــای آن شــامل دو قــرص  KBrبــا قطــر  1/2 cmدر

مرکــز ،طراحــی شــد کــه دو شــیر ورودی و خروجــی بــرای

پــر و خالــی کــردن ســلول از گاز در دو طــرف آن تعبیــه
شــده اســت .بــرای آنالیــز در ابتــدا خــوراک در ســلول

پــر میشــود و در اســپکتروفتومتر بــه منظــور شناســایی

 3در دوغــاب غوطــهور میشــود و بهمــدت  2تــا  3 hrدر

گروههــای عاملــی قــرار میگیــرد و بعــد از طــی زمــان

آون در دمــای  120 °Cو بهمــدت  12 hrصــورت میگیــرد

میشــوند و در اســپکتروفتومتر قــرار میگیرنــد .همچنیــن

 350بهمــدت  30 minبــه منظــور تثبیــت پــودر کاتالیســت

اســتفاده از دســتگاه طیــف ســنج Nicolet Avatar-370

 ،TiO2محلــول آبــی گوانیدیــن کربنــات نیــم مــوالر در یــک

از دســتگاه گاز کروماتوگــراف  GC-CGCA-1مجهــز بــه

دمــای اتــاق خشــک میشــود .خشــک کــردن نهایــی در

کــه بــه دنبــال آن یــک مرحلــه کلســینهکردن در دمــای °C

روی تــوری انجــام میشــود .بــرای داپ کــردن نیتــروژن روی
فضــای تاریــک روی ســطح تــوری پوشــش داده شــده بــا

 TiO2ریختــه میشــود تــا نیتــروژن بــه ســطح  TiO2نفــوذ

کنــد .محلــول آبــی بهواســطه انحــال  9 gنمــک گوانیدیــن

کربنــات در  100 mLآب دو بــار تقطیــر حاصــل میشــود و

آزمایــش ،ایــن بــار محصــوالت گازی واکنــش در ســلول پــر

طیفهــای  FTIRمربــوط بــه پــودر فتوکاتالیســت بــا
در دمــای اتــاق ثبــت شــد .گازهــای خــوراک بــا اســتفاده

یــک آشکارســاز هدایــت حرارتــی ( 1 )TCDشناســایی

میشــوند .خــواص نــوری فتوکاتالیســت بــا اســپکتروفتومتر
Hewlett-Packard 8453

ثبــت شــد.

تبدیل فتوکاتالیستی نرمالهگزان

ســپس مراحــل خشــک کــردن و کلســینه کــردن ماننــد قبل

برای بررســی عملکرد فتوکاتالیســت در تبدیل فتوکاتالیستی

روشهای تعیین خصوصیات فتوکاتالیستها

لیتــری ناپیوســته از جنــس فــوالد ضــد زنــگ کــه در مرکــز

تکــرار میشــود.

نرمالهگــران در نــور مرئــی و فرابنفــش از یــک رآکتــور یــک

بــا اســتفاده از آنالیــز پــراش اشــعه ایکــس

()XRD

فازهــای نمونــه  TiO2قبــل و بعــد از داپ کــردن بــا

نیتــروژن شناســایی شــدند .دســتگاه مــورد اســتفاده
پــراش ســنج

مــس و اشــعه

EQUINOX
CuKα

شــرکت

Inel

بــا طــول مــوج

بــا آنــد

Å

1/548

تحقیقــات کاتالیســت دانشــگاه رازی طراحــی شــده اســت

اســتفاده شــد کــه یــک المــپ بخــار جیــوه فشــار بــاالی

W

 125بــه منظــور تولیــد نــور فرابنفــش در مرکز آن قــرار دارد.
در آزمایــش مربــوط بــه نــور مرئــی از یــک حبــاب بــرروی

المــپ بــرای حــذف اشــعه فرابنفــش اســتفاده شــد .شــمایی

و گام  0/05بــود .بــرای بررســی ســطح کاتالیســت از

ازسیســتم مــورد اســتفاده در شــکل  1نشــان داده شــده

( Leo 1455VPانگلســتان ،کمبریــج) بــا ولتــاژ 10 kV

پوشـشدادهشــده توســط فتوکاتالیســت در رآکتــور ،رآکتور

میکروســکوپ الکترونــی نشــر روبشــی ( )SEMبــا دســتگاه

اســت .بــرای انجــام آزمایــش پــس از قــرار گرفتــن تــوری

اســتفاده شــد .عناصــر موجــود در فتوکاتالیســتهای

خــأ میشــود و گازهــای اکســیژن و هلیــم بــا نســبت دو

( )XRF) (Philips PW1480مــورد بررســی قــرار گرفــت.

خــوراک نرمــال هگــزان صــورت میگیــرد کــه دمــای

ســاخته شــده توســط آنالیــز اشــعه ایکــس فلورســانس

از آنالیــز تبدیــل فوریــه مــادون قرمــز

()FTIR

بــا

اســپکتروفتومتر  MB160 FTIRشــرکت  ABB Bomemبــه

بــه یــک تــا فشــار  3 barبــه رآکتــور وارد میشــوند و تزریــق
رآکتــور در  65 °Cثابــت میشــود.

1. Тhermal Conductivity

تجزیه فتوکاتالیستی آالینده...
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سرنگ تزریق
نرمال هگزان

ترانس تامین برق
سیستم کنترل
درجه حرارت

گازکروماتوگراف
سیستم آنالیز
FTIR

ورودی خوراک

فشارسنج

المپ 125 W

شکل  1شماتیک سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده

گازهــای خــوراک بــا اســتفاده از دســتگاه گاز کروماتوگراف

انــدازه فتوکاتالیســت اثــر گــذار بــوده کــه باعــث افزایــش

واکنــش فرآینــد فتوکاتالیســتی بهمــدت  2 hrبهصــورت

فــاز آناتــاس در اثــر عملیــات حرارتــی داپ نیتــروژن تنهــا

شناســایی میشــوند و پــس از آن بــا روشــن شــدن المــپ

پیوســته در جریــان اســت .هــر  30 minمحصــوالت گازی

واکنــش بــه منظــور تعییــن درصــد تبدیــل نرمــال هگــزان
و شناســایی گروههــای عاملــی تولیــد شــده بــا اســتفاده از
دســتگاه  GCو آنالیــز  FTIRتجزیــه و تحلیــل میشــوند.

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات فتوکاتالیستها

در شــکل  2نتایــج آنالیــز  XRDمربــوط بــه نمونههــای

 TiO2و  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن بــه نمایــش
در آمــده اســت .متوســط انــدازه کریســتالها کــه بــا

اســتفاده از معادلــه شــرر 1بهدســت آمدهانــد [ ]31و
محتــوای فــاز آناتــاس فتوکاتالیســت در جــدول  1آورده

شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه انــدازه کریســتال

فتوکاتالیســت تأثیــر زیــادی بــرروی فعالیت فتوکاتالیســتی

دارد چــرا کــه بــرروی جــذب نــور ،پراکندگــی نــور و
پویایــی بارهــای حمــل شــده اثرگــذار اســت [ .]32بــه

وضــوح مشــخص اســت کــه داپ نیتــروژن بــر کاهــش

فعالیــت فتوکاتالیســتی میشــود .عالوهبــر ایــن محتــوای
 %2تغییــر میکنــد (جــدول  )1کــه نشــان میهــد داپ

نیتــروزن تأثیــر عمــدهای بــر فازهــای  TiO2نــدارد .اهمیــت
حفــظ نســبت آناتــاس بــه روتایــل  80بــه  20در ایــن

جاســت کــه فعالیــت فتوکاتالیســتی  TiO2بــا ایــن نســبت
فــاز آناتــاس بــه روتایــل از ســایر ترکیــب فازهــای TiO2

بیشــتر اســت .همچنیــن در شــکل  2هیــچ قلـهای جدیدی
در نمونــه  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن و کلســینه
شــده در دمــای  350 °Cدیــده نمیشــود کــه ایــن بــه

آن معناســت کــه تغییــری در ســاختار  TiO2پدیــد نیامــده
و همچنیــن فــاز جدیــدی در آن قابــل مشــاهده نیســت.

دو نمونــه  TiO2از نظــر زاویــه و شــدت قلههــا و ترکیــب

فازهــا کامــا مشــابه هســتند کــه البتــه بدیهــی اســت کــه

ایــن مقــدار کــم نیتــروژن قابلیــت تشــکیل فــاز جدیــدی را

نــدارد .آنالیــز  XRFبــه منظــور تعییــن ترکیــب اجــزا نمونه
صــورت گرفــت و نتایــج آن در جــدول  2آورده شــده اســت

کــه بــا نتایــج آنالیــز  XRDکامــا مطابقــت دارد.

1. Scherrer’s Equation
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شدت (مقیاس اختیاری)

آناتاز
روتایل
N-doped TiO2
TiO2

40

50
60
70
80
90
درجه ()2 θ
شکل  2الگوی  XRDدو نمونه  TiO2بهبود یافته با داپ نیتروژن و  TiO2خالص
جدول  1خصوصیات فیزیکی فتوکاتالیستهای  TiO2و TiO2

بهبود یافته با داپ نیتروژن

فتوکاتالیست متوسط اندازه کریستال ( )nmدرصد فاز آناتاس
TiO2ا()P25

19/1

85/6

N-TiO2

16/0

84/2

تغییــرات ریختشناســی ســطح دو نمونــه

TiO2

بــا

اســتفاده از آنالیــز  SEMبررســی و در شــکل  3نشــان

داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــخص اســت تمامــی
ســطح تــوری بهصــورت یکدســتی بــا ذرات

TiO2

30

20

جدول  2درصد ترکیب فتوکاتالیستهای  TiO2و  TiO2بهبود
یافته با داپ نیتروژن
درصد ترکیب

فتوکاتالیست

N-TiO2

TiO2

TiO2

96/11

97/31

N

0/83

0/002

شــدن جــذب آب بــر ســاختار مولکولهــای دیگــر

میشــود [ .]34قلــه ای کــه در طــول مــوج 1620 cm
-1

مشــاهده میشــود بــه جــذب تفکیکــی یــا مولکولــی آب

نســبت داده میشــود کــه ارتفــاع ایــن قلــه در نمونــه

پوشــیده شــده اســت (شــکل -3الــف) .در ارتبــاط بــا

بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن بیشــتر اســت چــرا کــه

زبــری ســطح افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه

جــذب کــرده اســت .قلههــای مختلقــی کــه در طــول

نمونــه بهبــود یافــت بــا داپ نیتــروژن میتــوان گفــت
داپ نیتــروژن روی آن طبیعــی اســت (شــکل -3ب) .بــا

توجــه بــه تغییــر ناچیــز در ســطح نمونــه بهبــود یافتــه بــا

داپ نیتــروژن نســبت بــه نمونــه خالــص میتــوان گفــت

تغییــر در عملکــرد فتوکاتالیســتی بــه داپ کــردن عنصــر

نیتــروژن بــر میگــردد .نتایــج آنالیــز  FTIRدو نمونــه
 TiO2و  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن در شــکل

 4نشــان داده شــده اســت کــه معــرف پیونــد نیتــروژن و

گروههــای عاملــی موجــود در ســطح کاتالیســت اســت.
طیفــی کــه در ناحیــه طــول مــوج 3900 cm-1 -900

آب و گروههــای هیدروکســیل بیشــتری بــر ســطح خــود
مــوج  1710 cm-1در نمونــه بهبــود یافتــه بــا داپ نیتروژن

دیــده میشــوند مربــوط بــه پیونــد نیتــروژن اســت.
شــکل  5نتایــج آنالیــز  UV-visبــرای دو نمونــه  TiO2و

 TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن را نشــان میدهــد.

همانطــور کــه در شــکل مشــخص اســت نمونــه

TiO2

تنهــا قــادر بــه جــذب نــور در ناحیــه فرابنفــش یعنــی
طــول مــوج کمتــر از  380 nmاســت و جــذب ضعیفــی در

ناحیــه مرئــی دارد ،ایــن در حالــی اســت کــه نمونــه TiO2

بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن قــادر بــه جــذب نــور در

ظاهــر شدهاســت بــا نتایــج کار ســایر محققــان تطابــق

ناحیــه مرئــی اســت و شــدت جــذب نــور در ناحیــه مرئــی

 3600 cm-1 -2900ظاهــر شــده اســت بــه انــواع مختلــف
گروههــای هیدروکســیل و مولکولهــای آبــی مربــوط
اســت کــه از طریــق پیونــد هیــدروژن جــذب شــدهاند.

بیشــتر از نمونــه  TiO2اســت کــه نشــان از کارامــدی داپ

دارد [ .]34 -33قلــه پهــن گســتردهای کــه در ناحیــه

اغلــب ایــن اتــم هیــدروژن اســت کــه موجــب تثبیــت

بــرای نمونــه  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن بســیار

نیتــروژن بــرروی خــواص نــوری فتوکاتالیســت در ناحیــه
مرئــی دارد.
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شکل  3تصویر  SEMاز سطح فتوکاتالیست پوشش داده شده برروی توری فوالد ضد زنگ الف)  ،TiO2ب)  TiO2بهبود یافته با داپ نیتروژن

TiO2

900

300

O-H

شدت (مقیاس اختیاری)

N-doped TiO2

3900 3300 2700 2100 1500
عدد موجی ()cm-1

شکل  4طیف  FTIRمربوط به نمونه  TiO2قبل و بعد از داپ با نیتروژن
الف

شدت (مقیاس اختیاری)

N-doped TiO2

TiO2

500
طول موج ()nm

600

400

300

ب

9
6

4/8

4/3

3/8

hυ

3/3

2/8

2/3

3
0

)hυ.F(R))2

15
12

شکل  5الف) نمودار آنالیز  UV-visمر بوط به نمونه  TiO2قبل و بعد از داپ با نیتروژن و ب) نموار  hυبرحسب  )hυ ∗ F ) R((2برای
محاسبه طول شکاف نوار

یــک روش مناســب بــرای محاســبه طــول شــکاف نــوار

دادههــای حاصــل از شــکل  -5ب) طــول شــکاف نــوار

نمــودار  hυبرحســب  )hυ ∗ F ) R((2اســت .در ایــن روش

 2/92الکتــرون ولــت بهدســت میآیــد کــه نشــان از

فتوکاتالیســتها بــا اســتفاده از نمــوادار  ،UV-visرســم
1240 
hυ = 

 λ 

و

2

) (1 − R
2R

= ) F (R

اســت .بــا اســتفاده از

نمونــه خالــص  3/7الکتــرون ولــت و نمونــه داپ شــده
کاهــش شــکاف نــوار نمونــه خالــص دارد.
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تبدیــل فتوکاتالیســتی واکنشدهندههــا بهتدریــج قبــل

فعالیت فتوکاتالیست

فعالیــت فتوکاتالیســتی

TiO2

بهبــود یافتــه بــا داپ

نیتــروژن در نــور مرئــی بهواســطه تبدیــل گازی
نرمالهگــزان بــه کربندیاکســید و آب آزمایــش شــد.

شــکل  6عملکــرد مؤثــر فتوکاتالیســتی  TiO2بهبــود یافتــه

بــا داپ نیتــروژن در نــور مرئــی و نیــز اثــر غلظــت اولیــه
خــوراک در تبدیــل فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان را نشــان

میهــد .همانطــور کــه از بررســی منحنیهــا مشــخص

اســت بــرای تمــام غلظتهــا ،تبدیــل فتوکاتالیســتی کامــل

بــا رونــد تبدیــل مشــابه در طــول زمــان آزمایــش بهدســت
آمــده اســت .بهعــاوه بــا کاهــش غلظــت نرمالهگــزان
از  40بــه  20و  10 g/m3غلظــت محصــوالت تبدیــل

فتوکاتالیســتی از نزدیــک  120بــه  50و  30 g/m3کاهــش

از کامــل شــدن واکنــش متوقــف میشــود کــه مربــوط

بــه تجمــع محصــوالت بــر ســطح فتوکاتالســت و غیرفعــال
شــدن آن اســت .عالوهبــر ایــن در غلظــت خــوراک

بــاال ،عــدم وابســتگی ســرعت واکنــش بــه غلظــت اولیــه

خــوراک و تمایــل بــه انجــام واکنــش برگشــت میتواننــد

دالیــل دیگــری از نقطــه نظــر ســنیتیکی باشــند .در ایــن
پژوهــش بیشــترین تبدیــل نرمالهگــزان بــا اســتفاده از
فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن بعــد از

 2 hrبــا کمتریــن غلظــت اولیــه خــوراک  10 g/m3برابــر

 %100بهدســت آمــد .شــکل  7فعالیــت فتوکاتالیســتی
 TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن تحــت نــور مرئــی را

بــا فتوکاتالیســتهای دیگــر مقایســه میکنــد.

مییابــد .در غلظــت بــاال بــا طــی شــدن زمــان فرآینــد،

100

40

20

0

زمان ()min
40
60
80

20

0
40
30
20
10
0

()g/m3

غلظت نرمال هگزان

120
 120ج
100
80
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40
20
0
شکل  6تبدیل فتوکاتالیستی نرمالهگزان با  TiO2بهبود یافته با داپ نیتروژن تحت نور مرئی با غلظت اولیه الف)  ،10ب)  20و ج)
 40 g/m3از نرمالهگزان (.)Hx
غلظت کربن دی
اکسید ()g/m3
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تبدیل نرمال هگزان ()%

80

0

شکل  7مقایسه عملکرد فتوکاتالیستی فتوکاتالیستهای  TiO2بهبود یافته با داپ نیتروژن تحت نور مرئی TiO2 ،بهبود یافته با داپ
نیتروژن تحت نور فرابنفش TiO2 ،خالص تحت نور مرئی و  TiO2خالص تحت نور فرابنفش

تبدیــل  %93نرمــالهگــزان بــا اســتفاده از نمونــه داپ

 8صــورت گرفــت .بررســی طیــف خــوراک نشــان میدهــد

تبدیــل  %87نرمــال هگــزان بــا اســتفاده از نمونــه

مرئــی امکانپذیــر نیســت .بررســی طیفهــای مربــوط

شــده بــا نیتــروژن تحــت نــور مرئــی و مقایســه آن بــا
خالــص تحــت نــور فرابنفــش نشــان میدهــد کــه نمونــه
داپ شــده بــا نیتــروژن بهخوبــی نــور مرئــی را جــذب

میکنــد و فعالیــت فتوکاتالیســتی آن در نــور مرئــی قابــل
توجــه اســت کــه ایــن نتایــج مشــابه نتایــج بهدســت
آمــده در کار چنــگ و همــکاران اســت کــه بــه بررســی

تبدیــل فتوکاتالیســتی فنــول در فــاز گاز بــا اســتفاده از
فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن تحــت

نــور مرئــی پرداختــه بودنــد [ .]35آنهــا فتوکاتالیســت
 TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن تحــت نــور مرئــی

را بــا اســتفاده از روش ســاد ه هیدرولیــز -همرســوبی

1

اکسیداســیون فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان در غیــاب نــور

بــه محصــوالت پــس از گذشــت زمــان  60 ،30و 90 min
مجموعــهای از قلههــا را در ناحیــه 2000 cm-1 -1300

و  3200تــا  4000 cm-1و همچنیــن دو قلــه مرتفــع در

حــدود  2310تــا  2360 cmرا نشــان میدهــد .بــه
-1

وضــوح مشــخص اســت کــه ارتفــاع قلههــا بــا گذشــت
زمــان بیشــتر میشــود کــه نشــان از کامــل شــدن

واکنــش دارد .ظهــور چنــد قلــه جدیــد در ،1398 ،1375
،1685 ،1645 ،1560 ،1558 ،1539 ،1458 ،1436
 1735 ،1722 ،1701و  1868 cm-1نشــان از شــکلگیری
برخــی از گونههــای مختلــف ماننــد آلدهیدهــا ،کتونهــا

بــا محلــول آمونیــاک بهعنــوان منبــع نیتــروژن ســاخته

و کربکســیلیک اســیدها دارد .قلــه موجــود در 1718 cm-1

فتوکاتالیســتی خــوراک تحــت نــور مرئــی را نشــان

میشــود .همچنیــن قلــه موجــود در  1370 cm-1مربــوط

بودنــد کــه عملکــرد فتوکاتالیســتی ،بهبــود تجزیــه
م ـیداد .ماننــد ســایر تحقیقــات عملکــرد فتوکاتالیســتی

خــوب  TiO2بهبودیافتــه بــا داپ نیتــروژن را میتــوان بــه

انــدازه کریســتال کوچکتــر آن نســبت بــه  TiO2خالــص،
کریســتالی بــودن فــاز آناتــاس ،کاهش شــکاف نــوار ،TiO2
شــدت جــذب نــور مرئــی ،کاهــش بازترکیــب الکتــرون-

حفــره و همچنیــن حضــور گروههــای هیدروکســیل در
ســطح کاتالیســت مربــوط دانســت [.]36 -35

بررسی محصوالت تبدیل فتوکاتالیستی

آنالیــز محصــوالت واکنــش فتوکاتالیســتی در حضــور
فتوکاتالیســت  TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن بــا

اســتفاده از بررســی طیف  FTIRنشــان داده شــده در شکل

بــه گــروه کربونیــل موجــود در کتونهــا نســبت داده
بــه ارتعــاش پیونــد قرینــه گــروه متیــل مجــاور  C=Oدر

کتــون اســت .گــروه بــه نســبت گســترده در 1701 cm-1

بــه ارتعــاش کششــی پیونــد C=Oدر کربکســیلیک اســید
مربــوط اســت .گــروه کربونیــل موجــود در آلدهیدهــا بــا

ظهــور قلــه  1733 cm-1گواهــی میشــود .ســایر قلههــا

در  1704و

cm-1

 1709بــه ارتعــاش پیونــد

νC=O

موجــود در اســتون و ســایر آلدهیدهــا ماننــد اســتالدهید
و فرمالدهیــد نســبت داده میشــوند .گروههــای ضعیــف

مشــاهده شــده در  2700-2850 cm-1مربــوط بــه کشــش

پیونــد  C-Hدر گونــه آلدهیــد ( )CHO-اســت.

1. Hydrolysis-Precipitation Method
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3
شکل  FTIR 8خوراک و محصوالت گازی تبدیل با  TiO2بهبود یافته با داپ نیتروژن تحت نور مرئی با غلظت خوراک  ،20 g/mالف) طول
-1

موج  1200تا  ،2000 cm-1ب) طول موج  2000تا  28000 cm-1و ج) طول موج  3200تا 4000 cm-1

گروههــای موجــود در  3000-3800 cm-1بــه ارتعــاش

مطلــوب بــه دالیلــی کــه قبــا ذکــر شــدند مربــوط اســت.

مربــوط بــه ارتعــاش پیونــد  O-Hدر گــرو ه عاملــی الکلهــا

داپ کــردن نیتــروژن بــرروی  TiO2مقــدار نیتــروژن داپ

میشــود .همچنیــن دو قلــه در  2310و  2360 cm-1بــه

فتوکاتالیســت جلوگیــری شــود .بررســی آنالیزهــا نشــان

پیونــد هیــدروژن در گروههــای  OHمربــوط اســت .قلــه

اغلــب در ناحیــه طــول مــوج  3600 cm-1 -3200ظاهــر

کربندیاکســید

O=C=O

مربــوط اســت [ 27و .]37

الکلهــا ،آلدهیدهــا ،کتونهــا و کربکســیلیک اســیدها

خــود بهعنــوان ترکیبــات آلــی فــرار دســتهبندی

در ایــن جــا ذکــر ایــن نکتــه ضــرروی اســت کــه در
شــده بایــد کــم باشــد تــا از اشــغال شــدن ســطح فعــال

میدهــد در ایــن پژوهــش ســطح فعــال فتوکاتالیســت

بهخوبــی در واکنــش شــرکت داشــت ه اســت.
مکانیزم پیشنهادی

میشــوند ،بنابرایــن تولیــد کربندیاکســید بیشــتر،

بهطــور کلــی اکسیداســیون فتوکاتالیســتی آلکانهــا

واکنــش فتوکاتالیســتی عملکــرد موفقیتآمیزتــری

کتونهــا میشــود کــه کربندیاکســید و آب محصــوالت

کربندیاکســید نمودارهــای  FTIRدر شــکل  9متوســط

فتوکاتالیســتی نرمــال هگــزان بهصــورت زیــر اســت:

 TiO2بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژن در نــور مرئــی را

اکسیداســیون آلکانهــا یــک واکنــش اکسیداســیون

در فرآینــد معدنیســازی نرمالهگــزان از طریــق

منجــر بــه شــکلگیری واســطههایی ماننــد آلدهیدهــا و

محســوب میشــود .ارتفــاع بیشــتر قلــه مربــوط بــه

نهایــی واکنشانــد .اســاس واکنــش در اکسیداســیون

فعالیــت  TiO2خالــص در نــور فرابنفــش در مقایســه بــا

(C 6 H 14 + 9.5O 2 → Intermediates → 6CO 2 + 7 H 2O )1

بــرای تولیــد کربندیاکســید نشــان میدهــد .بنابرایــن

جزئــی اســت .بعــد از تولیــد الکتــرون -حفــره بهواســطه

موفقتــری در تبدیــل فتوکاتالیســتی نرمالهگــزان و

پذیــر هیدروکســیل بهعنــوان عامــل اکســیدکننده اولیــه

 TiO2بهبودیافتــه بــا داپ نیتــروژن در نــور مرئــی عملکــرد

جــذب نــور توســط فتوکاتالیســت ،رادیــکال بســیار واکنش

تولیــد کربندیاکســید دارد .ایــن عملکــرد فتوکاتالیســتی

بــه آلودگیهــای آلــی حملــه میکنــد.

تجزیه فتوکاتالیستی آالینده...
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(N-doped-TiO2)-Vis
TiO2-UV
(N-doped-TiO2)-UV
TiO2-Vis

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
عدد موجی ()cm-1
شکل  9نتایج  FTIRمحصوالت گازی تبدیل فتوکاتالیستی نرمال هگزان تحت شرایط فتوکاتالیستی مختلف

رادیــکال هیدروکســیل در دو صــورت ممکــن اســت

بــرای تمامــی محصــوالت اصلــی و جانبــی اســتفاده شــده

حفرههــای کــم عمــق بــه دام افتــاده شــود کــه در واکنــش

شــده بــا دو الگــوی تولیــد واکنــش ( )11یــا واکنشهــای

شــکل بگیــرد یکــی  OH-کــه بهصــورت ســطحی یــا در
( )2آورده شــده اســت و دیگــری بهوســیله کاهــش

مولکــول اکســیژن بهواســطه الکترونهــای نــوار رســانش
و تولیــد گونــه  H2O2کــه رادیــکال هیدروکســیل میدهــد.
چندیــن رادیــکال بــرای تولیــد رادیــکال هیدروکســیل از

اســت .در مرحلــه اول الــکل از رادیــکال آلکیــل تولیــد

بعــدی ( )15 -12بهدســت میآیــد :
()11

•

RCH 2 + •OH → RCH 2OH

()12

•

()13

•

RCH 2 + O 2 → RCH 2OO

RCH 2OO • + RCH 3 → RCH 2OOH + •RCH 2

RCH 2OOH + e − → RCH 2O • + −OH

 H2O2وجــود دارد .واکنــش ( )6تنهــا رادیکال هیدروکســیل

()14

واکنشهــای ( )7و ( )8هــم رادیــکال هیدروکســیل آزاد

پــس از آن الــکل میتوانــد بــه آلدهیــد و کربکســیلیک

جــذب شــده بــر ســطح فتوکاتالســت تولیــد میکنــد ولــی
تولیــد میکننــد و هــم رادیــکال هیدروکســیل جــذب
شــده بــر ســطح فتوکاتالیســت.
()2

OH − + h +VB → •OH

()3

O 2 + e −CB → •O − 2

()4

•

+

•

−

O 2 + H → HO 2

()5

•

2 HO 2 → O 2 + H 2O 2

()6

H 2O 2 + e − → •OH + OH −

()7

•

• −

−

H 2O 2 + O 2 → OH + OH + O 2

()8

H 2O 2 + hν → 2 OH
•

اکسیداســیون نرمــال هگــزان احتمــاال بــر طبــق
واکنشهــای ( )9و ( )10آغــاز میشــود [.]38 -37
()9

()10

CH 3 )CH 2 ( 4CH 3 + h + → •CH 3 )CH 2 ( 4CH 2 + H +
•

•

CH 3 )CH 2 (4CH 3 + OH → CH 3 )CH 2 (4CH 2 + H 2O

()15

•

•

RCH 2O + RCH 3 → RCH 2OH + RCH 2

اســید تبدیــل شــود .واکنشهــای (:)19 -16
()16

()17

()18
()19

•

•

RCH 2OH + OH → RCH 2O + H 2O
RCH 2O • + •OH → RCHO + H 2O

RCHO + •OH → R •CHOOH
•

•

R CHOOH + OH → RCHOOH + H 2O

اگــر رادیــکال هیدروکســیل بــه الــکل حملــه کنــد،
میتوانــد کتــون تولیــد کنــد .بهعنــوان مثــال -2

هگزانــول و  -3هگزانــول در حضــور رادیکال هیدروکســیل
کتــون تولیــد میکننــد .واکنشهــای (:)21 -20
()20
()21

•

•

RCHOHR '+ OH → R CHOR '+ H 2O
R •CHOR '+ •OH → RCOR '+ H 2O

کربندیاکســید محصــول نهایــی واکنــش اکسیداســیون
فتوکاتالیســتی آلکانهــا اســت کــه در نهایــت از واکنــش

بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز  FTIRمقــداری آلدهیــد،

کربکســیلیک اســید در حضــور  TiO2بهدســت میآیــد.

متیــل مختلــف بهدلیــل پیونــد  C-Cدر ســاختار آلــکان

یــون کربکســیالت کــه میتوانــد بــار حفــره تولیــد شــده

کتــون و کربکســیلیک اســید تشــکیل شــده از گروههــای
شناســایی شــدند .بــه همیــن خاطــردر ایــن جــا از نمــاد R

بهعنــوان گــروه متیــل شــامل یــک تــا پنــج عنصــر کربــن

در ایــن واکنــش رادیــکال هیدروکســیل حملــه کــرده و
را تخلیــه کنــد تولیــد میکنــد .واکنشهــای ( 22و )23

[ 37و .]41 -40
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FTIR

توســط آنالیــز

 نرمــال%93  تبدیــل فتوکاتالیســتی.شناســایی شــدند

132

RCOOH + •OH + h + → RCOO • + H 2O
RCOO • → R • + CO 2

 بهبــود یافتــه بــا داپ نیتــروژنTiO2 هگــزان بهواســطه
TiO2

تحــت نــور مرئــی بهدســت آمــد کــه از عملکــرد

 همچنیــن نتایج.خالــص در نــور فرابنفــش هــم بهتــر بــود
آزمایشهــا نشــان داد کــه تبدیــل فتوکاتالیســتی کامــل

نرمــال هگــزان در غلطتهــای اولیــه مختلــف خــوراک

%100 ســازی معدنی.در نــور مرئــی امکانپذیــر اســت

 بهبــود یافتــه بــا داپTiO2 بــا اســتفاده از فتوکاتالیســت

10 g/m نیتــروژن و غلظــت اولیــه نرمالهگــزان خــوراک
3

. بهدســت آمــد2 hr در طــی

)22(
)23(

نتیجهگیری

براســاس پژوهــش حاضــر نرمالهگــزان از طریــق

 بهبــودTiO2 اکسیداســیون فتوکاتالیســتی بــا اســتفاده از
یافتــه بــا داپ نیتــروژن در فــاز گاز میتوانــد بــه مــواد

 نتایــج آنالیزهــای.معدنــی تحــت نــور مرئــی تبدیــل شــود
 نشــان داد پــس از فرآینــدFTIR  وSEM ،اXRF ،اXRD

بهبــود بــا داپ نیتــروژن مقــدار کمــی نیتــروژن روی
 داپ شــده اســت کــه نتایــج اثــر بخشــی رویTiO2

، آلدهیدهــا، الکلهــا.بهبــود عملکــرد فتوکاتالیســت دارد
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