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تثبیــت نانــوذرات  TiO2بــرروی آلومیناســیلیکات
طبیعــی فــرآوری شــده جهــت تولید هیــدروژن:
ارزیابــی اثــر فــرآوری شــیمیایی پایــه و شــرایط
عملیاتــی فرآیند
روجیار اکبری سنه ،*1فرهاد رحمانی ،1غالمرضا مرادی 2و شهرام شریفنیا

2

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
 -2مرکز کاتالیست ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاريخ دريافت1398/03/29 :

تاريخ پذيرش1398/07/29 :

چكيده
در پژوهــش حاضــر ،فرآینــد فتوکاتالیســتی شــکافت آب بــرروی نانــوذرات تیتانیــای تثبیــت شــده بر پایــه زئولیــت طبیعــی کلینوپتیلولیت
و نیــز کلینوپتیلولیــت فــرآوری شــده بـهروش تعویــض یونــی ،بــا هــدف پــی بــردن بــه اثــرات روش فــرآوری پایــه بــر خــواص فیزیکــی-
شــیمیایی و عملکــردی فتوکاتالیســت و نیــز بررســی اثــر پارامترهــای عملیاتــی مختلــف از جملــه زمــان ،مقــدار فتوکاتالیســت و pH

محلــول واکنــش انجــام شــد .بــه ایــن منظــور پــس از فــرآوری کلینوپتیلولیــت بـهروش تعویــض یونــی ،ترکیــب تیتانیــا -کلینوپتیلولیــت
فــرآوری شــده حــاوی  %10وزنــی  TiO2ب ـهروش بســیار آســان و ارزان توزیــع حالــت جامــد ســنتز گردیــد .در بررســی خصوصیــات
فتوکاتالیســت ســنتز شــده از آنالیزهایــی همچــون XRDاFESEM ،اEDX ،اBET ،ا PL ،و  UV-visاســتفاده شــد .نتایــج آنالیزهــای
شناســایی ،بیانگــر تشــکیل کلوخههــای کمتــر ،توزیــع بهتــر ذرات  TiO2و برهمکنــش قویتــر بیــن پایــه و فلــز بــوده کــه ناشــی از
مســاحت ســطح بیشــتر و دسترســی بیشــتر بــه میکروکانالهــای زئولیــت ،بواســطه پایــه فــرآوری شــده ،اســت .توزیــع مناســب ذرات
 TiO2منجــر بــه افزایــش تعــداد ســایتهای فعــال ســطحی و بــازده جدایــش بیشــتر جفتهــای الکتــرون -حفــره شــده کــه در نتیجــه
آن فعالیــت فتوکاتالیســتی افزایــش مییابــد .اســتفاده از کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده منجــر بــه افزایــش  %30تولیــد هیــدروژن در
مقایســه بــا فتوکاتالیســت بــر پایــه کلینوپتیلولیــت خــام میشــود .بــا بررســی نحــوه اثرگــذاری پارامترهــای عملیاتــی ،حداکثــر مقــدار
هیــدروژن تولیــدی ( )859/74 µmol g-1 h-1در شــرایط بهینــه زمــان واکنــش  pH ،4 hبــازی برابــر بــا  10و مقــدار کاتالیســت 1 g/L
بهدســت آمــد کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا نیمهرســانای  TiO2خالــص بهعنــوان نمونــه مرجــع ،حــدودا ً افزایــش دوازده برابــری دارد.
كلمات كليدي :هیدروژن ،توزیع حالت جامد ،تبادل یونی ،شکافت آب ،پارامترهای عملیاتی
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تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
مقدمه

احتمــال وقــوع بحــران انــرژی در جهــان و نگرانیهــای

ناشــی از پایانپذیــری ســوختهای فســیلی،
ضرورتهــای زیســت محیطــی ،افزایــش روزافــزون مصرف
انــرژی و رشــد جمعیــت ،از جملــه عوامــل مؤثری هســتند

کــه توجــه بــه منابــع انــرژی پــاک و تجدیدپذیــر را شــدت
میبخشــند .امــا ســازگار کــردن منابــع تجدیدپذیــر بــا

سیســتم فعلــی مصــرف انــرژی جهــان همچنــان بــا
مشــکالتی همــراه اســت .تقریبــاً تمامــی منابــع انــرژی

تجدیدپذیــر بهصــورت متنــاوب در دســترس هســتند

امــا بــه خــودی خــود قابــل حمــل یــا ذخیرهســازی

نمیباشــند .از ایــنرو بهکارگرفتــن یــک حامــل انــرژی
یــا سیســتم انــرژی واســطه بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط

بیــن منابــع انــرژی اولیــه ،تجدیدپذیــر و بخشهــای
مختلــف مصــرف انــرژی ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت

[ .]3-1امــروزه هیــدروژن بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن
گزینههــای حامــل جدیــد انــرژی پــاک مطــرح میشــود.
در حــال حاضــر حــدود  %95هیــدروژن تولیــدی از طریــق

ســوختهای فســیلی بهدســت میآیــد کــه منجــر بــه

انتشــار مقــدار زیــادی گازهــای گلخانــهای مــی گــردد.
امــا بــرای دســتیابی بــه یــک روش پــاک در تولیــد

هیــدروژن و کاهــش آلودگــی هــوا ،هیــدروژن میتوانــد
از طریــق منابــع تجدیدپذیــر ماننــد آب و بــا اســتفاده از
منابــع انــرژی تجدیدپذیــر ماننــد خورشــید تولیــد شــود

[ .]6-4چالشهــای زیــادی در راه تولیــد هیــدروژن از

طریــق ایــن منابــع وجــود دارد .یکــی از مهمتریــن آنهــا،

توســعه فرآینــد فتوکاتالیســتی جدیــد بــرای تولیــد پایــدار

هیــدروژن و کاهــش هزینــه آن نســبت بــه منابــع فســیلی
اســت و در ایــن میــان ،تولیــد فتوکاتالیســتی هیــدروژن از
طریــق تجزیــه آب ،یکــی از فرآیندهــای مــورد توجــه در

ایــن زمینــه اســت .بهدلیــل اینکــه آب خالــص نمیتوانــد
تابــش نــور را جــذب کنــد ،بنابرایــن ،واکنــش شــکافت
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و اکســایش نماینــد [ .]10 -7بــا توجــه بــه فعالیــت

فتوکاتالیســتی قــوی ،پایــداری شــیمیایی در برابــر

خوردگــی شــیمیایی و نــوری و عمــر طوالنــی جفــت هــای

الکترون-حفــره ،تیتانیــوم دی اکســید بهصــورت گســترده
بهعنــوان فتوکاتالیســت شــکافت آب مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد [ .]11بــا ایــن وجــود بهدلیــل خصوصیــات

کلــی و ســطحی نیمهرســانای تیتانیــا از جملــه عیــوب
ســاختاری ،فازهــای کریســتالی ،انــدازه ذره ،بازترکیــب

ســریع جفتهــای الکتــرون -حفــره و پاییــن بــودن

مســاحت ســطح آن ،اســتفاده از  TiO2در فرآینــد شــکافت

آب بــا محدودیتهایــی روبــرو اســت .یکــی از روشهایــی
کــه میتــوان ایــن محدودیتهــا را بهکمــک آن ،تــا

حــدودی برطــرف نمــود ،تثبیــت ذرات  TiO2روی یــک

پایــه بــا مســاحت ســطح بــاال اســت .در میــان پایههــای
مختلــف استفادهشــده بــرای تهیــه فتوکاتالیســتهای
مؤثــر ،زئولیتهــا بهدلیــل دارا بــودن خصوصیــات

ویــژهای ماننــد مســاحت ســطح بــاال ،تخلخــل یکنواخــت
و یــک شــکل ،سیســتم بهــم پیوســته حفــره -کانــال،

حجــم حفــره در دســترس ،ظرفیــت جــذب بــاال ،قابلیــت
تعویــض یونــی و انتخابپذیــری شــکل و انــدازه ،مــواد
مناســبتری هســتند [ .]15-12همچنیــن ،زئولیتهــا

میتواننــد خصوصیــات فیزیکــی نــوری ویــژهای از خــود

نشــان دهنــد ماننــد کنتــرل انتقــال بــار و توانایــی انتقــال

الکتــرون کــه در واکنشهــای فتوکاتالیســتی بســیار حائــز
اهمیــت اســت [ .]16بــا در نظــر گرفتــن مشــکالت ســنتز

زئولیتهــا و نیــز مزایایــی چــون پایــدار بــودن ســاختار،

هزینــه پاییــن و فراوانــی معــادن زئولیــت طبیعــی در
دســترس بهویــژه در کشــور مــا ،نمیتــوان بهراحتــی از

بهکارگیــری زئولیــت طبیعــی در صنعــت چشــم پوشــی

نمــود .در میــان زئولیتهــای طبیعــی ،کلینوپتیلولیــت
کــه اتفاقــاً معــادن آن در کشــور مــا نیــز زیــاد اســت،
2

بیشــتر مــورد توجــه محققــان بــوده اســت.

آب 1نیــاز بــه یــک مــاده نیمهرســانای نــوری دارد کــه

توانایــی جــذب نــور بــرای تولیــد الکترونهــا و حفرههــا
را داشــته و بتوانــد بهکمــک آنهــا ،مولکولهــای آب

جذبشــده روی فتوکاتالیســتها را بهترتیــب کاهــش

1. Water Splitting Reaction
2. Clinoptilolite
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ایــن زئولیــت یکــی از متداولتریــن زئولیتهــای طبیعــی

را نیــز تســهیل میکنــد [ 18و  .]19در کنــار بهبــود

بهدلیــل ســاختار خلــل و فــرج منحصربهفــرد ،ترکیــب

عملیاتــی مناســب و بهینــه نیــز عامــل بســیار مؤثــری بــر

مــورد اســتفاده در کاربردهــای کاتالیســتی اســت کــه

فتوکاتالیســت و افزایــش عملکــرد آن ،انتخــاب شــرایط

شــیمیایی ،خصوصیــت تعویــض یونــی ،پایــداری حرارتــی

بــازده فرآینــد شــکافت آب اســت .پارامترهــای عملیاتــی

پاییــن ،بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [ .]17از
طرفــی دیگــر ،ســطح نســبتاً پاییــن کلینوپتیلولیــت و نیــز

طریــق واکنــش شــکافت آب تأثیرگــذار هســتند کــه از

و شــیمیایی ،خــواص اســیدی ،همچنیــن فراوانــی و قیمت

مختلفــی بــر بــازده تولیــد فتوکاتالیســتی هیــدروژن از
جملــه آنهــا میتــوان بــه زمــان واکنــش ،نــوع و شــدت

مشــکل دسـتیابی بــه مــواد همگــن و تکرارپذیــری تولید

تابــش pH ،محلــول ،نــوع و مقــدار الکتروندهندههــا

بهعنــوان پایــه کاتالیســتی را ماننــد دیگــر زئولیتهــای

در تحقیــق حاضــر ،اثــر روش فــرآوری تعویــض یونــی بــه

اســتفاده از آنهــا ،خصوصیــات ایــن زئولیتهــا میتوانــد

و تکرارپذیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت و کلینوپتیلولیــت

یکــی از روشهــای مؤثــر و مقــرون بــه صرفــه کــه بتوانــد

فرآینــد شــکافت آب اســتفاده گردیــد .همچنیــن بــرای

دهــد کــه ارزان بــودن و ســادگی ســنتز آنهــا را نیــز

پارامترهــای عملیاتــی مختلــف از جملــه زمــان ،مقــدار

نمونــه از ســنگ معــدن آن ،اســتفاده از کلینوپتیلولیــت

اشــاره کــرد.

طبیعــی بــا مشــکل مواجــه میکنــد .بنابرایــن بهمنظــور

منظــور دسـتیابی بــه یــک پایــه طبیعــی مؤثــر ،همگــن

بــا اســتفاده از روشهــای فــرآوری مختلــف ارتقــاء یابــد.

فــرآوری شــده بهعنــوان پایــه فتوکاتالیســت در

عملکــرد زئولیتهــای طبیعــی را بــه گونــهای بهبــود

دســتیابی بــه بیشــترین بــازده تولیــد هیــدروژن ،اثــر

کمرنــگ نکنــد ،روش فــرآوری شــیمیایی تعویــض یونــی
اســت .کانالهــای زئولیتهــای طبیعــی ،غالبــاً توســط

آب و کاتیونهــای Na+ا K+ ،و  Ca+2و همچنیــن مقادیــر

فتوکاتالیســت و  pHمحلــول واکنــش ،مــورد ارزیابــی قــرار

گرفــت .بــه ایــن منظــور پــس از فــرآوری زئولیــت طبیعــی

کلینوپتیلولیــت بـهروش تعویــض یونــی ،ترکیــب تیتانیــا-

کمتــری از کاتیونهــای Mg+2اTi+4 ،ا Pd+2 ،و  Ba+2اشــغال

کلینوپتیلولیــت فــرآوری شــده حــاوی  %10وزنــی

و  Mg+2میتواننــد بــا یونهــای  NH4+تعویــض شــوند.

شــد .در بررســی خصوصیــات فتوکاتالیســت ســنتز شــده

شــده اســت .در میــان آنهــا ،کاتیونهــای Na+اK+ ، Ca2+ ،

TiO2

بـهروش بســیار آســان و ارزان توزیــع حالــت جامــد 1تهیــه

نــوع و دانســیته کاتیونهــای قابــل تعویــض و همچنیــن،

از آنالیزهایــی همچــون

یــک زئولیــت اثرگــذار اســت .بهعــاوه ،کاتیونهــای

نمونــه در تولیــد هیــدروژن در شــرایط عملیاتــی مختلــف

XRDاFBET ،اUV-vis ،

و

PL

نســبت  Si/Alبــرروی پایــداری حفــرات و رفتــار حرارتــی

اســتفاده گردیــد .در نهایــت ،فعالیــت فتوکاتالیســتی ایــن

قابــل تعویــض میتواننــد بهصــورت آبپوشــیده در

مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت.

حفــرات زئولیــت جــای گرفتــه باشــند و حــذف آنهــا
منجــر بــه بهبــود ســاختار حفــرات و حــذف اجــزاء

Al

آمــورف میگــردد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت

بــا بهکارگیــری روش فــرآوری تعویــض یونــی ،ســوای
همگــن نمــودن و برطــرف نمــودن مشــکل تکرارپذیــری
تولیــد نمونــه زئولیــت طبیعــی از ســنگ معــدن آن،
دهانــه و حجــم کلــی ریزحفــرات افزایــش یافتــه و نهتنهــا

ســبب افزایــش ســطح ویــژه و قابلیــت جــذب ســطحی
میشــود بلکــه دسترســی مولکولهــای واکنشدهنــده

بــه ســایتهای فعــال و فرآینــد انتقــال جــرم و حــرارت

مواد و روشها

نیمــه رســانای مــورد اســتفاده در ســنتز فتوکاتالیســت

تیتانیــا -کلینوپتیلولیــت ،تیتانیــوم دی اکســید تجــاری
( Degussa P-25دارای  %80فــاز آناتــاز و  %20فــاز روتایل و
مســاحت ســطح  50 m2g-1و میانگیــن انــدازه ذره )25 nm

اســت .کلینوپتیلولیــت بــهکار گرفتــه شــده بهعنــوان

پایــه از معــدن میانــه اســتان آذربایجــان شــرقی ایــران

تهیــه گردیــد.

1. Solid State Dispersion

تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
اتانــول ( )Merckو متانــول ( )Merckبهترتیــب بهعنــوان

عامــل توزیــع کننــده و عامــل الکتروندهنــده اســتفاده

شــدند .بهعــاوه ،آمونیــوم نیتــرات ( )Merckبهعنــوان

عامــل تعویــض یونــی و نیتریــک اســید ( )Merckو ســدیم
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از روش پــراش اشــعه Xا( )XRDبــا اســتفاده از دســتگاه

 D-5000Siemens Diffractometerســاخت کشــور آلمــان
در محــدوده  2 θبیــن  2تــا  90°و بــا ســرعت روبشــی

 0/02شناســایی شــد .در ایــن تحقیــق ،تصاویــر

/s

°

FESEM

هیدروکســید ( )Merckبــه منظــور تنظیــم  pHمحلــول

پایــه زئولیتــی فــرآوری شــده و فتوکاتالیســت ســنتزی

تهیــه فتوکاتالیســت و آزمایشهــای فتوکاتالیســتی تولیــد

 MIRA 3- TESCANثبــت گردیــد.

بـهکار گرفتــه شــدند .همچنیــن ،آب دو بــار تقطیــر بــرای

جهــت مطالعــه ریختشناســی آنهــا ،توســط دســتگاه

هیــدروژن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

همچنیــن بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل ســاختاری و

در ایــن بخــش و بــه منظــور آمادهســازی پایــه ،ابتــدا

 EDXو دســتگاه  VEGA-TESCANاســتفاده شــد .تعیین

سنتز فتوكاتاليست

ســنگ معــدن کلینوپتیلولیــت اســتخراجی طــی مراحــل
آمادهســازی اولیــه آســیاب و الــک گردیــد .ســپس ،پــودر

کلینوپتیلولیــت بهدســت آمــده بــا انــدازه ذرات 44-53 µm

پــس از چندیــن مرتبــه شستشــو بــا آب ،خشــک شــد .در

ادامــه ،بــه منظــور فــرآوری پایــه از محلــول  1 Mآمونیــوم

نیتــرات بهعنــوان عامــل شــیمیایی در روش تبــادل یونــی

اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه سوسپانســیون حــاوی

توزیــع اجــزاء بــرروی ســطح فتوکاتالیســت از آنالیــز

مســاحت ســطح ویــژه نمونههــا ،بهکمــک آنالیــز
و بــا اســتفاده از دســتگاه

BET

BET-Quantachrome 2000

ســاخت کشــور آمریــکا صــورت گرفــت .طیفهــای جــذب
 UV-visفتوکاتالیســتها بــا اســتفاده از اســپکتروفتومتر

Jasco

مــدل

V-670

بهدســت آمــد .اندازهگیــری

طیــف فتولومینســانس ( )PLنمونههــا نیــز بهصــورت

کیفــی توســط اســپکتروفتومتر فلئورســانس مــدل

کلینوپتیلولیــت خــام و محلول آمونیوم نیتــرات بهمدت 8 h

 VARIAN CARY ECLIPSEمجهــز بــه المــپ زنــون در

پــس از شستشــو بــا آب دیونیــزه و رســیدن  pHمحلــول

تست راکتوری

در دمــای  80 °Cهمــزده شــده و کلینوپتیلولیــت حاصــل

طــول مــوج برانگیختگــی  280 nmانجــام گرفــت.

زیــر صافــی بــه  ،7بهمــدت  24 hدر دمــای 110 °C

بــه منظــور انجــام تســتهای راکتــوری،

در کــوره تکلیــس شــد [ 20 ،18و  .]21در ادامــه جهــت

عامــل الکتروندهنــده) در pHهــای مختلــف ( 7 ،4و )10

mL
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در آون ،خشــک و ســپس بهمــدت  4 hدر دمــای 500 °C

محلــول خــوراک مایــع شــامل آب و متانــول (بهعنــوان

تثبیــت  TiO2روی پایــه فــرآوری شــده ،از روش توزیــع

بههمــراه مقــدار مشــخصی از فتوکاتالیســت مــورد مطالعــه

 TiO2در حضــور اتانــول بهعنــوان عامــل توزیعکننــده

فتوراکتــور مــورد اســتفاده شــامل یــک راکتــور اســتوانهای

در هــاون قــرار گرفتــه و ســپس اتانــول در حیــن همــزدن،

اســت کــه مجهــز بــه یــک همــزن مغناطیســی جهــت

حالــت جامــد ( )SSDاســتفاده شــد .بــه ایــن منظــور ابتــدا،

( 1 ،0/5و  ،)1/5 g/Lدرون فتوراکتــور ریختــه میشــود.

بههمــراه کلینوپتیلولیــت فــرآوری شــده بهعنــوان پایــه

شــکل (بــه طــول  25 cmو قطــر  )4 cmاز جنــس کوارتــز

تبخیــر گردیــد .نمونــه بهدســت آمــده در دمــای 110 °C

اختــاط مناســب سوسپانســیون خــوراک و فتوکاتالیســت

بهمــدت  12 hخشــک و در دمــای  500 °Cبهمــدت 6 h

و یــک سیســتم خنککننــده جهــت ثابــت نگــه داشــتن

پایــه فــرآوری شــده و ســنتز فتوکاتالیســت بههمــراه نــام
اختصــاری در نظــر گرفتــه شــده بــرای آن ارائــه شــده

منابــع تأمینکننــده نــور مــورد نیــاز سیســتم شــامل ســه

تکلیــس شــد .در شــکل  1جزئیــات مراحــل آمادهســازی

اســت.

تعیین خصوصیات فتوكاتاليستها

ســاختار کریســتالی و فازهــای فتوکاتالیســت بــا اســتفاده

محلــول داخــل راکتــور در دمــای  25-30 °Cمیباشــد.

المــپ جیــوهای  125 Wفشــار متوســط میباشــند کــه

در خــارج از فتوراکتــور نصــب شــدهاند.

شماره  ،111خرداد و تیر 1399
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شکل  1نمودار جریان سنتز فتوکاتالیستهای الف)  TiO2/CLTو ب) TiO2/CLT-I

جهــت جلوگیــری از اتــاف نــور تابشــی ،سیســتم

و فرآینــد آغــاز میگــردد .در نهایــت ،میــزان هیــدروژن

مجهــز بــه فــن هــوا قــرار میگیــرد .پیــش از روشــن

و بهصــورت ناپیوســته مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .مقــدار

فتوراکتــوری درون جعبــهای بــا پوشــش آلومینیومــی
نمــودن المپهــا ،بــه منظــور تخلیــه هــوای داخــل
فتوراکتــور ،جریانــی از گاز بیاثــر هلیــوم بهمــدت

 30 minاز درون فتوراکتــور عبــور داده میشــود .بــه
دنبــال آن و پــس از اطمینــان از تخلیــه هــوای داخــل

فتوراکتــور ،خروجــی راکتــور بســته شــده و سیســتم
همــزن و خنککننــده و منابــع تابشــی روشــن شــده

تولیــدی بــرای هــر فتوکاتالیســت در زمانهــای مختلــف

هیــدروژن تولیــدی توســط کروماتوگرافــی گازی

()GC

مجهــز بــه آشکارســاز  TCDو بــا اســتفاده از ســتون

Molecular Sieve

 A˚5اندازهگیــری شــد .در نهایــت،

فعالیــت فتوکاتالیســتی حداقــل بــا ســه بــار تکــرار و

براســاس واحــد  µmol g-1 h-1گــزارش گردیــد.

تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
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کــه در شــکل مشــاهده میشــود ،پــس از انجــام فــرآوری

نتایج و بحث

تعویــض یونــی روی پایــه ،الگــوی  XRDفتوکاتالیســت
بهبودیافتــه نســبت بــه نمونــه مرجــع تقریبــاً غیرقابــل

تعیین خصوصیات فتوکاتالیستها
آنالیز XRD

الگوهــای

XRD

فتوکاتالیســتهای  TiO2/CLTقبــل و

بعــد از فــرآوری شــیمیایی کلینوپتیلولیــت در 5-90°

= 2 θدر شــکل  2نشــان داده شــدهاند .بررســی کلــی
الگــوی  XRDنمونــه ســنتزی بــر پایــه فــرآوری شــده

نشــان میدهــد کــه تمامــی پیکهــای شــاخص

مربــوط بــه تیتانیــوم دی اکســید و کلینوپتیلولیــت در
ایــن نمونــه مشــاهده میشــوند کــه کامــ ً
ا مشــابه بــا

پیکهــای شــاخص در نمونــه مرجــع (نمونــه

TiO2

بــر پایــه کلینوپتیلولیــت خــام) اســت ،بــدون اینکــه
پیــک اضافــی ظاهــر شــود .پیکهــای موجــود در
زوایــای ،22/4° ،22/7° ،26/1° ،28/2° ،30/0° ،32/0°

 11/2°و  2 θ= 9/8°مربــوط بــه زئولیــت کلینوپتیلولیــت

تشــخیص اســت .آنالیــز  XRDنمونــه بهبودیافتــه

TiO2/

 CLT-Iنشــان میدهــد کــه تعویــض یونــی ،بلورینگــی

مــواد حاصــل را از بیــن نمیبــرد و ایــن امــر بــه ایــن

معنــی اســت کــه ســاختار کریســتالی کلینوپتیلولیــت
پــس از فــرآوری حفــظ میگــردد .بــه ایــن ترتیــب

حداقــل بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز  ،XRDبهنظــر
میرســد کــه روش فــرآوری تعویــض یونــی بــهکار

گرفتــه شــده منجــر بــه از بیــن رفتــن و تخریــب ســاختار
زئولیتــی نمیگــردد [ 26 ،21-19و .]27
آنالیز FESEM

تصاویر  FESEMفتوکاتالیســت  TiO2/CLTو فتوکاتالیست

ســنتزی بــر پایــه کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده ،در

( )JCPDS: 00-025-1349در فــاز مونوکلینیــک میباشــند

شــکل  3ارائــه شــده اســت .مشــاهده میشــود کــه در

زوایــای 25/2° ،37/9° ،48/3° ،53/8° ،55/3° ،62/7°

در مقایســه بــا فتوکاتالیســت بــر پایــه کلینوپتیلولیــت

[ 22و  .]23همچنیــن پیکهــای ظاهــر شــده در

= 2 θمؤیــد حضــور فــاز آناتــاز تیتانیــوم دی اکســید

( )JCPDS:00-005-0562اســت [ 24و  .]25همانطــور

نمونــه  ،TiO2/CLT-Iیکســری تغییــرات ریختشناســی

خــام وجــود دارد.

شدت
()a.u.

40

30

20

0 10

50
60
70
80
90
(2 θ )°
شکل  2آنالیز  XRDفتوکاتالیستهای الف TiO2/CLT -و بTiO2/CLT-I -
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شکل  3آنالیز  FESEMفتوکاتالیستهای الف)  TiO2/CLTو ب) TiO2/CLT-I

بســیار محتمــل اســت کــه فــرآوری تعویــض یونــی

کــه دسـتیابی بــه یــک نمونــه همگــن و تکرارپذیر اســت،

آمورفــی کــه از ابتــدا در میــان کریســتالهای زئولیــت

عناصــر در آنالیــز  ،EDXنشــان از دســتیابی بــه توزیــع

ممکــن اســت منجــر بــه انحــال جزئــی و اســتخراج مــواد
قــرار داشــتند ،شــود و بــر ایــن اســاس کاهــش در میــزان

تجمــع و کلوخهشــدن ذرات در نمونــه بهبودیافتــه اتفــاق

محقــق میشــود .از طــرف دیگــر ،تصاویــر پراکندگــی

مناســب  Tiبهعنــوان فــاز فعــال بــا بهکارگیــری پایــه

کلینوپتیلولیتــی فرآوریشــده اســت .ایــن مشــاهدات

میافتــد .در نمونــه فتوکاتالیســت بــر پایــه فــرآوری

بــه مزیــت اســتفاده از کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده در

بــا توزیــع همگنــی از کریســتالها از لحــاظ انــدازه و

ســاختاری بهبــود یافتــه پایههــای زئولیتــی فرآوریشــده

شــده ،ریختشناســی بســیار یکنواختتــر و متخلخلتــر

ســاختار فتوکاتالیســت برمیگــردد کــه ناشــی از خــواص

شــکل در تصویــر  FESEMقابــل مشــاهده اســت کــه

اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه توزیــع

ســاختاری زئولیــت باشــد کــه منجــر بــه بــزرگ شــدن

و برهمکنــش قویتــر بیــن پایــه و فلــز اســت ،لــذا

در نتیجــه ،ســاختار بســیار متخلخــل میگــردد.

اثرگــذار بــر بــازده واکنــش شــکافت آب اســت.

میتوانــد ناشــی از افزایــش دسترســی بــه چهارچــوب

دهانــه حفــرات زئولیــت و ایجــاد حفــرات جدیــد بیشــتر و
آنالیز EDX

میتــوان گفــت کــه توزیــع ذرات  Tiیــک فاکتــور مهــم و

آنالیز سطح ویژه BET

در شــکل  4نتایــج حاصــل از آنالیــز

بــرای

نتایــج حاصــل از تعییــن مســاحت ســطح ویــژه نمونههــای

نشــان میدهنــد کــه پیکهــای

جــدول  1ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده

EDX

فتوکاتالیسـتهای مــورد مطالعــه نشــان داده شــده اســت.
طیفهــای

بهتــر ذرات  ،Tiنشــاندهنده ســایتهای فعــال بیشــتر

EDX

شناساییشــده منطبــق بــر عناصــر

ســنتزی نانــوذرات  TiO2بــر پایــه زئولیــت طبیعــی در

و

میشــود نمونــه  TiO2/CLTبــر پایــه کلینوپتیلولیــت

هســتند و در نتیجــه ،حضــور همــه مــواد و عناصــر

میتوانــد بهدلیــل خصوصیــات ســاختاری نامطلــوب

هرگونــه ناخالصــی و آلودگــی در ســاختار نمونههــا تأییــد

آن باشــد .ایــن ویژگیهــای نامطلــوب منجــر بــه بــروز

Ti ، Al ،Si ،O

کاتیونهــای فلــزی قــرار گرفتــه بــرروی ســاختار زئولیــت

بــهکار رفتــه در ســنتز فتوکاتالیســتها و عــدم وجــود
میگــردد .براســاس آنالیــز عنصــری میتــوان دریافــت

خــام کمتریــن مســاحت ســطح را دارا اســت .ایــن امــر

کلینوپتیلولیــت خــام بهخصــوص ،ســطح ویــژه پاییــن

گرفتگــی شــدید حفــرات و تشــکیل کلوخههایــی از

کــه کاتیونهــای برونســاختاری پایــه زئولیتــی از

ذرات ســطحی در طــول فرآینــد بارگــذاری میشــوند.

میشــوند و بــه نظــر میرســد بهکمــک ایــن روش تــا

منجــر بــه افزایــش دهانــه و حجــم حفــرات شــده و در

طریــق فــرآوری تعویــض یونــی بــا یونهــای  H+تعویــض

حــدود زیــادی هــدف اصلــی از فــرآوری زئولیــت طبیعــی

درحالیکــه ،فــرآوری شــیمیایی پایــه کلینوپتیلولیــت
نتیجــه آن مســاحت ســطح افزایــش مییابــد.

تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
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شکل  4آنالیز  EDXفتوکاتالیستهای الف)  TiO2/CLTو ب) TiO2/CLT-I
جدول  1آنالیز سطحی فتوکاتالیستهای سنتزی TiO2/Clinoptilolite

نام نمونه

روش فرآوری پایه

مساحت سطح ویژه* ()m2 g-1

پایه
قطر حفرات ()nm

حجم حفرات ()cm3 g-1

TiO2/CLT

خام

16/14

0/067

(30/73 )25/73

TiO2/CLT-I

تبادل یونی

16/87

0/075

(51/25 )60/28

*اعداد داخل پرانتز مربوط به سطح ویژه پایههای کلینوپتیلولیتی بهکار گرفته شده میباشند.

ایــن امــر میتوانــد از جایگزینــی پروتــون در ســاختار

لبــه جــذب در حــدود طــول مــوج  400 nmمشــاهده

توســط ایــن پروتونهــا کــه از حــذف مــواد آمورفــی

نتایــج گــزارش شــده در مراجــع مطابقــت دارد [30 ،14

زئولیــت بهواســطه تعویــض یونــی و حجــم کــم اشــغالی

کــه از ابتــدا در حفرههــای زئولیــت طبیعــی وجــود
داشــتهاند ،ناشــی شــود [ 28 ،21 -20و  .]29همچنیــن

دسترســی بیشــتر بــه میکروکانالهــا و انتقــال جــرم

بهتــر کــه منجــر بــه کاهــش مقاومــت نفــوذ شــده از
دیگــر نتایــج بهبــود سیســتم حفــرات اســت کــه منجــر

بــه افزایــش توانایــی جــذب ســطحی و توزیــع میگــردد.
نتایــج بهدســت آمــده در تطابــق بــا نتایــج آنالیزهــای
 FESEMو  EDXاســت.

آنالیزهای نوری

طیفهــای جــذب  ،UV-visفتوکاتالیســتهای ســنتزی
بــر پایــه کلینوپتیلولیــت خــام و فرآوریشــده ،در شــکل
 5نشــان داده شــده اســت .در هــر دو نمونــه افزایــش در

میشــود کــه مطابــق بــا لبــه جــذب  TiO2بــوده و بــا
و  .]31همانطــور کــه مشــاهده میشــود نمونــه بــر

پایــه فرآوریشــده  ،TiO2/CLT-Iطیــف جــذب مشــابهی

بــا نمونــه مرجــع  TiO2/CLTداشــته و خصوصیــات نــوری

و الکترونیکــی مناســبی را جهــت تولیــد فتوکاتالیســتی

هیــدروژن از خــود نشــان میدهــد کــه ناشــی از حفــظ
ســاختار کریســتالی کلینوپتیلولیــت پــس از انجــام فرآوری
تبــادل یونــی اســت .میــزان شــکاف انــرژی ( )Egنمونههــا

براســاس تابــع کوبلــکا -مانــک ،محاســبه میشــود [,1
 ،]32کــه بــرای نمونــه بهبودیافتــه نیــز تقریب ـاً برابــر بــا

 3/4 eVاســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه بــا انجــام
فــرآوری تعویــض یونــی روی کلینوپتیلولیــت ،ســاختار
نــوری و فتوکاتالیســتی کامپوزیــت TiO2/Clinoptilolite
تغییــری نکــرده اســت.
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شکل  5آنالیز  UV-visکلینوپتیلولیت و فتوکاتالیستهای سنتزی TiO2/Clinoptilolite

شــکل  6طیفهــای

PL

فتوکاتالیســتهای ســنتزی

را کــه تحــت شــرایط یکســان در طــول مــوج 280 nm

نســبت بــه زمان تابــش نــور  UVدر  pHمحلــول برابر با 7
و مقدار فتوکاتالیســت  0/5 g/Lبرای هر دو فتوکاتالیســت

برانگیختــه شــدهاند را نشــان میدهــد .میتــوان دریافــت

ســنتزی بــر پایــه کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده و خــام

ظاهــر میشــود .ایــن ســیگنالهای ظاهــر شــده در آنالیــز

هــر یــک از فتوکاتالیســتها بهمــدت  1 hدر شــرایط

کــه در هــر دو نمونــه ،ســیگنال  ،PLدر حــدود 380 nm
 PLاز فضاهــای خالــی اکســیژن ســطحی و عیــوب ،TiO2

در شــکل  7ارائــه شــده اســت .پیــش از شــروع آزمایــش،

آزمایشــگاهی امــا بــدون حضــور نــور قــرار میگیرنــد.

نتیجــه میشــوند [ .]33همانگونــه کــه مشــاهده مــی

همانطــور کــه پیشبینــی میشــود ،آنالیــز نمونــه

TiO2/CLT-I

اثــری از تولیــد گاز هیــدروژن را نشــان نمیدهــد کــه

شــود شــدت ســیگنال  PLدر فتوکاتالیســت TiO2/CLT

بســیار بیشــتر از نمونــه بهبــود یافتــه

خروجــی از راکتــور توســط دســتگاه  ،GCهیــچ گونــه

میباشــد و بــه ایــن معناســت کــه فــرآوری تبــادل یونــی،

بیانگــر عــدم تولیــد گاز هیــدروژن در محیــط تاریــک و

میدهــد .شــدت بیشــتر ســیگنال  PLدر نمونــه ســنتزی بر

مشــاهده میشــود ،در هــر دو نمونــه ،تحــت تابــش نــور

فیزیکــی -شــیمیایی نامطلــوب زئولیــت خــام بهخصــوص

مییابــد تــا زمانیکــه میــزان تولیــد هیــدروژن تقریبــاً

ســرعت بازترکیــب جفتهــای الکتــرون -حفــره را کاهــش

پایــه کلینوپتیلولیــت خــام را میتــوان ناشــی از خصوصیات

ســطح ویــژه پاییــن آن دانســت .ایــن ویژگیهــای نامطلوب

منجــر بــه انســداد حفــرات و تشــکیل کلوخهها روی ســطح
در طــول فرآینــد بارگــذاری میگــردد .همانطــور کــه

بــدون حضــور نــور میباشــد .همانطــور کــه از نمــودار

 UVمیــزان تولیــد هیــدروژن بــا گذشــت زمــان افزایــش
ثابــت شــود .رســیدن بــه مقــدار ثابــت تولیــد هیــدروژن

توســط فتوکاتالیسـتها بــه معنــی برقــراری تعــادل بیــن
واکنــش اصلــی و واکنــش عکــس آن یعنــی تولیــد آب

انتظــار مـیرود ،فــرآوری شــیمیایی کلینوپتیلولیــت منجــر

میباشــد [ .]34براســاس نتایــج ،مشــاهده میشــود کــه

ســطح میشــود .شــدت پاییــن ســیگنال  PLدر نمونــه

بهتــری را در مقایســه بــا نمونــه مرجــع  TiO2/CLTاز

بــه افزایــش حجــم حفــرات و در نتیجــه افزایــش مســاحت
 ،TiO2/CLT-Iمیتوانــد بهدلیــل توزیــع خــوب ذرات TiO2

نمونــه بهبودیافتــه  TiO2/CLT-Iعملکــرد فتوکاتالیســتی

خــود نشــان میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه روش

روی پایــه در ایــن ترکیــب باشــد کــه نتایــج آنالیزهــای

فــرآوری شــیمیایی تبــادل یونــی در افزایــش عملکــرد

ارزیابی عملکرد فتوکاتالیستها در تولید هیدروژن

اســت.

 FESEMو  EDXنیــز مؤیــد همیــن مطلــب اســت.
اثر فرآوری پایه و زمان واکنش

نتایــج مربــوط بــه میــزان هیــدروژن تولیــدی برحســب

فتوکاتالیســتی نانوکاتالیســت ســنتزی ،بســیار مؤثــر بــوده

تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
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ایــن افزایــش عملکــرد فتوکاتالیســتی را میتــوان از طریــق

 8ارائــه شــده اســت .توانایــی واکنــش شــکافت آب بــه

و فلــز و دسترســی بیشــتر بــه میکروکانالهــا در نمونــه

مالحظــهای در میــزان هیــدروژن تولیــدی ،پــس از پنــج

آنالیزهــای EDXا FESEM ،و  BETنیــز تأیید شــدند .مقدار

مجــدد مناســب و مطلــوب فتوکاتالیســت ســنتزی TiO2/

توزیــع بهتــر ذرات  ،TiO2برهمکنــش قویتــر بیــن پایــه

بهبودیافتــه  TiO2/CLT-Iتوضیــح داد کــه توســط نتایــج

هیــدروژن تولیــدی برای ایــن نمونه بــه 300/9 µmol g-1 h-1
میرســد کــه تقریبــاً  1/3برابــر ایــن میــزان در نمونــه

منظــور تولیــد هیــدروژن بــدون مشــاهده کاهــش قابــل

بــار تکــرار تســت فتوکاتالیســتی ،نشــان از قابلیت اســتفاده
 ،CLT-Iبــرای تولیــد هیــدروژن دارد .ایــن مشــاهدات را

میتــوان ناشــی از اثرگــذاری قابــل توجــه مســاحت ســطح

مرجــع TiO2/CLTا( )238/82 µmol g-1 h-1میباشــد .بــا

بــاال ،توزیــع بهتــر نانــوذرات  TiO2و ســرعت کــم بازترکیــب

کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده بـهروش تبــادل یونــی بــا دارا

پایــه کلینوپتیلولیــت فرآوریشــده ب ـهروش تبــادل یونــی

توجــه بــه مــوارد مذکــور میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

جفتهــای الکتــرون -حفــره در نمونــه ســنتزی بــر

بــودن ســایتهای فعــال همگــن ،ســاختار مزوحفــره بــا

دانســت کــه ایــن نتیجــه در تطابــق کامــل بــا آنالیزهــای

بســیار مناســب جهــت بهبــود عملکــرد فتوکاتالیسـتهای

اثر پارامترهای عملیاتی

مســاحت ســطح بــاال و توانایــی توزیــع یکنواخت ،یــک پایه
 TiO2بنیــان در تولیــد فتوکاتالیســتی هیــدروژن میباشــد.

قابلیــت اســتفاده مجــدد نمونــه  ،TiO2/CLT-Iتحت شــرایط
مشــابه بــا تســت راکتــوری ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و

ایــن مراحــل در پنــج ســیکل ،تکــرار و نتایــج آن در شــکل

BETا EDX ،و  PLمیباشــد.

یکــی از پارامترهــای مؤثــر در فرآینــد فتوکاتالیســتی تولیــد
هیــدروژن مقــدار کاتالیســت مــورد اســتفاده اســت چــرا که
ایــن عامــل بــرروی بــازده تولیــد هیــدروژن و هزینههــای
فرآینــد ،تأثیــر مســتقیم میگــذارد.

شماره  ،111خرداد و تیر 1399
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شکل  8قابلیت استفاده مجدد فتوکاتالیست  TiO2/CLT-Iدر واکنش شکافت آب

بــه منظــور تعییــن مقــدار بهینــه فتوکاتالیســت اســتفاده

فعــال و در نتیجــه ،کاهــش فعالیــت فتوکاتالیســت

فتوکاتالیســت بهینــه  TiO2/CLT-Iدر محــدوده  0/5تــا

بــه بیشــترین بــازده و اطمینــان از جــذب تمامــی نــور

شــده در واکنــش ،آزمایشهایــی بــا مقادیــر متفــاوت از
 1/5 g/Lدر شــرایطی کــه ســایر پارامترهــای عملیاتــی

واکنــش ثابــت اســت ،انجــام گرفــت .نتایــج بهدســت

میگــردد [ .]37-35 ،31بنابرایــن بــه منظــور رســیدن
تابشــی ،تعییــن مقــدار بهینــه از فتوکاتالیســت ،امــری
ضــروری بــه نظــر میرســد.

آمــده از ایــن آزمایشهــا در شــکل  9ارائــه شــده اســت.

مقــدار  pHمحلــول واکنــش ،یکــی دیگــر از پارامترهــای

فتوکاتالیســت تــا مقــدار  ،1 g/Lمیــزان تولیــد هیــدروژن

شــکافت آب اســت ،چراکــه واکنشهــای فتوکاتالیســتی

فتوکاتالیســت ،ایــن مقــدار کاهــش مییابــد .واضــح

میباشــند ،زیــرا  pHمحلــول بــر ســاختار فتوکاتالیســت

ســایتهای فعــال در دســترس بــرای جــذب نــور و انجــام

تولیــد شــده تأثیرگــذار اســت .بــه منظــور مطالعــه

تولیــدی نیــز افزایــش پیــدا میکنــد ،امــا افزایــش بیــش

فتوکاتالیســت بهبودیافتــه  ،TiO2/CLT-Iســایر شــرایط

تولیــد هیــدروژن میگــردد زیــرا در ایــن حالــت ،نــور

بهکمــک محلولهــای اســید کلریدریــک و هیدروکســید

در محلــول ،دچــار ممانعــت شــده و نمیتوانــد بهخوبــی

نتایــج بهدســت آمــده بــرای میــزان تولیــد هیــدروژن در

شــدت فوتــون در دســترس بــرای انجــام واکنــش ،کاســته

 pHمحلــول واکنــش اثــر قابــل توجهــی بــرروی تولیــد

حضــور مقادیــر زیــاد فتوکاتالیســت ،تجمــع و تهنشــینی

 pHبــازی  10بهدســت میآیــد .مقــدار ســرعت تولیــد

بیــن مولکولهــای فعــال و مولکولهــای تجمعیافتــه

بــا  637/20 ،234/72و  859/74 µmol g-1 h-1میباشــد.

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود بــا افزایــش مقــدار

تأثیرگــذار در میــزان هیــدروژن تولیــدی در واکنــش

افزایــش یافتــه و ســپس بــا افزایــش بیشــتر مقــدار

در محیطهایــی بــا  pHمختلــف دارای عملکــردی متفــاوت

اســت کــه بــا افزایــش مقــدار فتوکاتالیســت ،تعــداد

و ترکیبــات موجــود در محیــط محلــول و محصــوالت

واکنــش ،افزایــش مییابــد و در نتیجــه مقــدار هیــدروژن

اثــر  pHمحلــول بــر میــزان تولیــد هیــدروژن توســط

از انــدازه مقــدار فتوکاتالیســت ،منجــر بــه کاهــش مقــدار

واکنــش ثابــت در نظــر گرفتــه شــد و  pHمحلــول واکنــش

تابیدهشــده ،توســط مقادیــر زیــاد فتوکاتالیســت موجــود

ســدیم بــرروی مقادیــر مختلــف  7 ،4و 10تنظیــم شــد و

در محیــط واکنــش منتشــر شــود و در نتیجــه آن از

شــکل  10ارائــه شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه

شــده و بــازده واکنــش کاهــش مییابــد .بهعــاوه ،در

هیــدروژن دارد و بیشــترین میــزان تولیــد هیــدروژن در

ذرات فتوکاتالیســت و همچنیــن ،برخــورد نامطلــوب

هیــدروژن در pHهــای برابــر بــا  7 ،4و 10بهترتیــب برابــر

فتوکاتالیســت ،منجــر بــه کاهــش تعــداد ســایتهای

تثبیت نانوذرات  TiO2برروی ...
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شکل  10اثر  pHمحلول واکنش بر میزان هیدروژن تولیدی توسط فتوکاتالیست بهبودیافته TiO2/CLT-I

زمانیکــه مقــدار  pHبــه کمتــر از  7میرســد ،تولیــد

بهخوبــی از هــم جــدا شــوند و توســط ســایتهای

کاهــش مقــدار هیــدروژن تولیــدی در pHهــای اســیدی،

جفتهــای الکتــرون -حفــره جلوگیــری نمــود .بــا

هیــدروژن بــه مقــدار قابــل مالحظـهای کاهــش مییابــد،

میتوانــد بهدلیــل پروتونهشــدن مــاده الکتروندهنــده

مناســبی بــه دام بیفتنــد ،میتــوان از بازترکیــب
توجــه بــه ایــن توضیحــات ،واضــح اســت کــه حضــور

متانــول باشــد کــه منجــر بــه غیرفعالســازی عملکــرد

یونهــای  ،OH-از بازترکیــب جفتهــای الکتــرون-

هیــدروژن در pHهــای بــازی ،ممکــن اســت بهدلیــل

میدهــد کــه بــه ســایتهای فعــال دسترســی پیــدا

ایــن مــاده میگــردد .از طرفــی بهبــود میــزان تولیــد

افزایــش غلظــت گروههــای  -OHدر محیــط بــازی
باشــد کــه در فرآیندهــای بــه دام انداختــن حفرههــا

و واکنشهــای انتقــال بــار بیــن نیمهرســانا و محلــول

الکترولیــت شــرکت مینماینــد .همانطــور کــه
میدانیــم ،اولیــن مرحلــه در فرآینــد فتوکاتالیســتی

شــکافت آب ،تولیــد جفتهــای الکتــرون -حفــره در

نیمهرســانا اســت .ایــن حاملهــای بــار ممکــن اســت
در شــبکه نیمهرســانا بازترکیــب شــوند یــا بــه ســطح
فتوکاتالیســت انتقــال یابنــد ،امــا اگــر حاملهــای بــار

حفــره جلوگیــری نمــوده و بــه الکترونهــا اجــازه
کننــد [ .]40-38بــه ایــن ترتیــب مقادیــر باالتــر
محلــول منجــر بــه افزایــش غلظــت یونهــای

pH

OH-

شــده و در نتیجــه آن میــزان تولیــد هیــدروژن از طریــق

واکنــش فتوکاتالیســتی شــکافت آب افزایــش مییابــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده کامــ ً
ا پیداســت
کــه شــرایط زمــان واکنــش  pH ،4 hبــازی برابــر بــا 10

و دوز کاتالیســت  1 g/Lشــرایط عملیاتــی بهینــه بــوده

کــه در ایــن شــرایط ،بیشــترین میــزان تولیــد هیــدروژن

( )859/74 µmol g-1 h-1بهدســت آمــد کــه ایــن میــزان
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در مقایســه بــا تیتانیــوم دی اکســید تجــاری
ا Degussaبهعنــوان نمونــه مرجــع ،حــدودا ً افزایــش

()P-25

دوازده برابــری دارد .بــه منظــور ارزیابــی بهتــر

TiO2

بیشــتری بــوده و بــا تقویتکننــده پاالدیــوم

بهبــود یافتــه و همچنیــن ،بــر پایــه زئولیــت ســنتزی
 ZSM-5قــرار گرفتــه اســت .واضــح اســت کــه حضــور

فتوکاتالیســت ســنتزی و اطمینــان از عملکــرد آن،

تقویتکنندههــای فلــزی نجیــب و گرانقیمتــی

بــا مقادیــر تولیــدی توســط فتوکاتالیس ـتهای مختلــف

و اســتفاده از

میــزان تولیــد هیــدروژن فتوکاتالیســت پژوهــش حاضــر
گــزارش شــده در مراجــع مقایســه شــد .همانطــور

چــون پاالدیــوم ،پالتیــن ،نقــره و همچنیــن پایههــای
ســنتزی چــون زئولیــت

ZSM-5

روشهــای بارگــذاری پیچیدهتــر و پرهزینهتــر چــون

کــه از جــدول  2مشــخص اســت ،فتوکاتالیســتهای

روش سونوشــیمیایی میتوانــد فعالیــت فتوکاتالیســتی

مطالعــه و بررســی قــرار گرفتهانــد .بــا توجــه بــه

قابــل توجــه قیمــت فتوکاتالیســت نهایــی خواهــد شــد.

 TiO2بنیــان مختلفــی در فرآینــد شــکافت آب مــورد

جــدول میتــوان دریافــت کــه مقــدار تولیــد هیــدروژن

را افزایــش دهــد امــا در کنــار آن منجــر بــه افزایــش

درحالیکــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت پاییــن ،فراوانــی

توســط فتوکاتالیســت پژوهــش حاضــر نســبت بــه

و در دســترس بــودن زئولیــت کلینوپتیلولیــت بهعنــوان

حــدود همــان مقادیــر اســت .در ایــن میــان ،بیشــترین

توزیــع حالــت جامــد بــه منظــور بارگــذاری نانــوذرات

مقادیــر بهدســت آمــده از مراجــع ،بیشــتر و یــا در

میــزان تولیــد هیــدروژن مربــوط بــه فتوکاتالیســت

 1.5%Pd-28%TiO2/ZSM-5میباشــد کــه دارای مقــدار

پایــه فتوکاتالیســت و بهکارگیــری روش آســان و ارزان
تیتانیــا روی پایــه ،نتایــج بهدســت آمــده در کار حاضــر

اهمیــت بیشــتری مییابــد.

جدول  2مقایسه عملکرد فتوکاتالیستهای  TiO2بنیان مختلف برای تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق واکنش شکافت آب
فتوکاتالیست

شرایط واکنش
عامل الکتروندهنده مقدارفتوکاتالیست
()g/L

مقدار هیدروژن تولیدی
نوع تابش
(زمان تابش)

()µmol g-1 h-1

مرجع

TiO2(10wt%)/CLT-I

متانول

1

)4 h( UV-375W

859/74

پژوهش حاضر

CuO core/Ag(1wt%)-TiO2

متانول

3/33

)6 h( UV-450W

180

[]41

Ag/g-C3N4-TiO2

تری اتانول آمین

0/5

)12 h( UV-300W

294

[]42

TiO2/Clinoptilolite
()Ultrasound assisted

-

0/2

)12 h( UV-125W

639

[]43

متانول

1

)4 h( UV-375W

569/88

[]44

1.5%Pd-28%TiO2/ZSM-5

اتانول

1

)2 h( UV

1148

[]45

1%Bi2O3-TiO2

گلیسرول

0/7

)-( UV

920

[]46

Pd-TiO2/ZSM-5

متانول

1/5

)-( UV

791

[]47

0.5CdS/Pt-N-TiO2
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هیــدروژن اثبــات میشــود .بــا بررســی نحــوه اثرگــذاری

نتيجهگيري

براســاس نتایــج بهدســت آمــده ،میتــوان گفــت کــه
فــرآوری کلینوپتیلولیــت بـهروش تبــادل یونــی ،عــاوه بــر

همگــن نمــودن و برطــرف نمــودن مشــکل تکرارپذیــری
تولیــد نمونــه زئولیــت طبیعــی از ســنگ معــدن آن،

بهدلیــل افزایــش دسترســی بــه میکروکانالهــای زئولیــت،

منجــر بــه بهبــود عملکــرد فتوکاتالیســت تیتانیــا بــر پایــه

کلینوپتیلولیــت در فرآینــد فتوکاتالیســتی شــکافت
آب میشــود .ایــن افزایــش عملکــرد فتوکاتالیســتی را

همچنیــن میتــوان از طریــق توزیــع بهتــر ذرات ،TiO2

برهمکنــش قویتــر بیــن پایــه و فلــز و دسترســی
بیشــتر بــه میکروکانالهــا در نمونــه بهبودیافتــه

کــه توســط نتایــج آنالیزهــای تصاویــر پراکندگــی
EDXاFESEM ،

و

BET

نیــز تأییــد شــدند ،توضیــح

داد .فرآینــد فتوکاتالیســتی شــکافت آب بــا بهکارگیــری
فتوکاتالیســت بهینــه  TiO2/CLT-Iدر شــرایط عملیاتــی

بهینــه دارای بیشــترین بــازده در تولیــد هیــدروژن
میباشــد .بــا انجــام تســتهای راکتــوری در
شــرایط عملیاتــی مختلــف تعیینشــده ،اثرگــذاری

پارامترهــای عملیاتــی زمــان pH ،محلــول واکنــش و

مقــدار فتوکاتالیســت بارگذاریشــده بــر بــازده تولیــد

ایــن پارامترهــا ،میتــوان دریافــت کــه حداکثــر مقــدار
هیــدروژن در شــرایط بهینــه زمــان واکنــش ،4 h

pH

بــازی برابــر بــا  10و مقــدار کاتالیســت  1 g Lبهدســت
-1

آمــد.

تشكر و قدرداني

نویســندگان از حمایــت دانشــگاه کردســتان ،رازی و
حمایــت تکمیلــی ســتاد فنــاوری نانــو در اجــرای پــروژه

قدردانــی مینماینــد.
عالئم و نشانهها

 :XRDاX-Ray Difraction
:FESEMMا�Field Emmision Scanning Electron Micros
copy
:EDXاEnergy DispersiveX-Ray
:BETاBrunauer, Emmett, and Teller
:PLاPhotoluminescence
:UV-visاUltra Violet-Visible
:SSDاSolid State Dispersion
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