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افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق
بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز
فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت
روجیار اکبری سنه ،شهرام شریفنیا* و غالمرضا مرادی
مرکز تحقیقات کاتالیست ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاريخ دريافت95/5/23 :

تاريخ پذيرش95/11/11 :

چكيده
در ایــن پژوهــش ،تولیــد هیــدروژن از طریــق فرآینــد فتوکاتالیســتی شــکافت آب روی فتوکاتالیســت نانوســاختار TiO2/Clinoptilolite

ســنتز شــده بــه روش سونوشــیمیایی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و اثــر بکارگیــری تابــش التراســوند در طــول روش تلقیــح بــه منظــور
نشــاندن  ،TiO2بررســی شــد .در ایــن راســتا ،فتوکاتالیســت دی اکســید تیتانیــوم روی پایــه کلینوپتیلولیــت حــاوی  %10وزنــی از TiO2
بــا اســتفاده از روش تلقیــح در حضــور و عــدم حضــور تابــش التراســوند تهیــه شــد .نمونههــا تحــت آنالیزهــای ،XRDا ،FESEMا ،BETا

،EDXا ،FTIRا  PLو  UV-visمــورد شناســایی قــرار گرفتنــد .نتایــج تســتهای شناســایی نشــان میدهــد کــه تابــش التراســوند،
منجــر بــه تولیــد فتوکاتالیســتی بــا مورفولــوژی یکنواختتــر ،مســاحت ســطح ویــژه باالتــر و توزیــع ذرات بهتــر خواهــد شــد .بهعــاوه،
آنالیزهــا بیانگــر ایجــاد کلوخههــای کمتــر ،برهمکنــش قویتــر بیــن ذرات تیتانیــا و پایــه و ســرعت بازترکیــب جفتهــای الکتــرون-
حفــره کمتــر میباشــند .در نمونــه فتوکاتالیســت  TiO2/Clinoptiloliteتهیــه شــده بــه روش التراســوند ( ،))TiO2/CLT(UIتولیــد هیدروژن
افزایــش مییابــد .میــزان تولیــد هیــدروژن بعــد از گذشــت زمــان  4 hrبرابــر بــا  502/29 μmol/gTio2بــه دســت آمــد کــه تقریبــا هفــت
برابــر مقــدار آن توســط  TiO2خالــص میباشــد .فتوکاتالیســت  TiO2/Clinoptiloliteپــس از  5بــار اســتفاده ،کمتریــن افــت فعالیــت را
داشــت کــه نشــان از پایــداری و قابلیــت اســتفاده مجــدد از ایــن فتوکاتالیســت در فرآینــد شــکافت آب میباشــد.

كلمات كليدي :تولید هیدروژن ،شکافت آب ،فتوکاتالیست ،تابش التراسوند ،تلقیح.

مناســب ماننــد هیــدروژن ،امــری بســیار ضــروری بــه

مقدمه

یکــی از چالشهــای قــرن حاضــر ،افزایــش نیــاز بــه

انــرژی ،کاهــش منابــع ســوختهای فســیلی و مشــکالت
زیســت محیطــی جــدی اســت و بــه دلیــل رویارویــی

بــا بحــران انــرژی ،اســتفاده از ســوختهای جایگزیــن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

sharif@razi.ac.ir

نظــر میرســد [ 1و  .]2هیــدروژن عــاوه بــر دارا بــودن
خصوصیاتــی ماننــد قابلیــت ذخیرهســازی و دوســتدار
محیــط زیســت بــودن ،دارای محتــوای انــرژی بیشــتری

نیــز نســبت بــه ســوختهای فســیلی متــداول میباشــد.
در حــال حاضــر ،بیشــترین هیــدروژن مــورد نیــاز از
طریــق فرآینــد ریفورمینــگ بــه دســت میآیــد کــه نــه

شماره  ،93خرداد و تیر 1396

40

تنهــا وابســتگی بــه ســوختهای فســیلی را کــم

پایههــای مختلــف ،زئولیتهــا بــه دلیــل خــواص منحصــر

زیــادی از گاز دی اکســید کربــن میگــردد [ 3و .]4

حفرههــا و کانالهــای یکنواخــت و خــواص شــیمیایی

نمیکنــد بلکــه منجــر بــه تولیــد و انتشــار مقادیــر
یکــی از فرآیندهــای فتوکاتالیســتی مــورد توجــه ،کــه
منجــر بــه تولیــد هیــدروژن از طریــق منابــع پــاک و
تجدیدپذیــر میشــود ،تولیــد فتوکاتالیســتی هیــدروژن

از طریــق واکنــش شــکافت آب 1میباشــد [ 5و .]6
ســاختار الکترونیکــی یــک نیمهرســانا ،نقــش کلیــدی

در خاصیــت فتوکاتالیســتی آن ایفــا میکنــد .زمانــی کــه
نیمهرســاناها از طریــق فوتونهــا برانگیختــه میشــوند،

الکترونهــا انــرژی خــود را از فوتونهــا میگیرنــد و
اگــر مقــدار ایــن انــرژی باالتــر از انــرژی باندگــپ باشــد،

الکترونهــا از نــوار ظرفیــت بــه نــوار هدایــت میرونــد.
بعــد از برانگیختگــی نــوری ،حفرههــا و الکترونهــای
برانگیختــه شــده ،جــدا شــده و بــه ســطح فتوکاتالیســت

میرونــد .در نهایــت مولکولهــای آب بــه ترتیــب توســط

بــه فــردی ماننــد مســاحت ســطح بــاال ،ســاختار ویــژه،
قابــل تنظیــم ،مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد [ 11و .]20
از ایــن رو ،اخیــرا ً تثبیــت نیمهرســاناها روی پایههــای
زئولیتــی در واکنشهــای فتوکاتالیســتی اهمیــت یافتــه

اســت .زئولیتهــا میتواننــد بــه روشهــای مختلــف،

ســنتز شــده یــا از منابــع طبیعــی اســتخراج شــوند .بــا این
حــال زئولیتهــای طبیعــی در مقایســه بــا زئولیتهــای

ســنتزی کــه فرآینــد ســنتز پیچیــده و زمانبــری دارنــد،
ارزانتــر و در دســترستر میباشــند .کلینوپتیلولیــت یکــی

از متداولتریــن زئولیتهــای طبیعــی اســت کــه بــه عنــوان
پایــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه ایــن امــر بــه

دلیــل پایــداری شــیمیایی بــاال ،فرآینــد اســتخراج آســان

و ارزان ،فراوانــی و دردســترس بــودن ایــن نــوع زئولیــت
میباشــد [ 21 ،19و .]22

الکترونهــا و حفرههــای برانگیختــه ،کاهــش و اکســایش

عــاوه بــر طبیعــت و نــوع پایــه مــورد اســتفاده ،بکارگیری

بــا توجــه بــه دارا بــودن خــواص نــوری ویــژه ،پایــداری

نقــش مهمــی در تولیــد یــک فتوکاتالیســت فعــال دارد.

زیســت ،هزینــه پاییــن ،فراوانــی و بــی اثــر بــودن از

بــدون اینکــه حساســیت نــوری  TiO2و خصوصیــات مفیــد

یافتــه و هیــدروژن و اکســیژن تولیــد میکننــد [ 7و .]8

نــوری بــاال ،غیــر ســمی بــودن ،دوســتدار محیــط
لحــاظ شــیمیایی ،دی اکســید تیتانیــوم ( )TiO2یکــی از

گزینههــای مناســب بــرای تولیــد فتوکاتالیســتی هیدروژن

بــه شــمار میآیــد [ 9و  .]10بــا ایــن حــال ،اســتفاده از
 TiO2بــه عنــوان فتوکاتالیســت در واکنــش شــکافت آب،

بــه دلیــل بازترکیــب مجــدد ســریع جفتهــای الکتــرون-

حفــره ،مســاحت ســطح پاییــن فتوکاتالیســت و جداســازی
دشــوار ذرات ریــز

TiO2

محدودیتهــای زیــادی دارد

[ 11و  .]12یکــی از راههــای مؤثــر بــه منظــور غلبــه

بــر مشــکالت فوقالذکــر ،تثبیــت ذرات  TiO2بــر روی
پایههــای متخلخــل ماننــد ســیلیکا [ 11و  ،]13رسهــا

[ ،]14مــواد کربنــی [ 12و  ]15و زئولیتهــا [16 ،11 ،8

یــک روش مناســب جهــت تثبیــت فــاز فعــال روی پایــه،

بنابرایــن روش نشــاندن  TiO2روی پایــه کلینوپتیلولیــت
زئولیــت نقصــان یابــد ،یــک فاکتــور کلیــدی در ســنتز
فتوکاتالیســت بــا پایــه زئولیتــی محســوب میشــود

[ 23و  .]24در ایــن رابطــه ،روش تلقیــح ،یکــی از
روشهــای متــداول جهــت نشــاندن ذرات تیتانیــا روی

پایــه میباشــد [ 24و  .]25بــا ایــن حــال ،اســتفاده از
ایــن روش منجــر بــه توزیــع غیریکنواخــت ذرات تیتانیــا و
ایجــاد برهمکنــش ضعیــف بیــن فلــز و پایــه میگــردد و

همچنیــن در برخــی مــوارد بــا تشــکیل تودههــای اکســید
فلــزی منجــر بــه انســداد حفرههــا میشــود و در نتیجــه
دسترســی واکنشدهندههــا را بــه مناطــق داخلــی
محــدود مینمایــد [ 23و  .]26یکــی از راههــای غلبــه بــر

و  ]17میباشــد .توزیــع ذرات  TiO2روی پایــه ،منجــر

ایــن مشــکل ،انجــام برخــی اصالحــات در فرآینــد ســنتز

حاملهــای بــار و بهبــود بازیابــی ذرات ریــز  TiO2پــس از

التراســوند در طــول فرآینــد تلقیــح اشــاره کــرد .روش

بــه افزایــش ســایتهای فعــال ،افزایــش طــول عمــر
واکنــش فتوکاتالیســتی میگــردد [ 18و  .]19در میــان

اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه اســتفاده از تابــش
1. Splitting Water Reaction
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التراســوند منجــر بــه بهبــود پراکندگــی فازهــای فعــال

ایــن پژوهــش از معــدن میانــه اســتان آذربایجــان شــرقی

نتیجــه افزایــش مســاحت ســطح میگــردد .بعــاوه،

( )Sigma-Aldrich, 97%بــه عنــوان منبــع فــاز فعــال

و یکنواختــی ســایز ذرات و کاهــش انــدازه ذره و در

اســتفاده از التراســوند در طــول ســنتز میتوانــد بــه
طــور قابــل مالحظــهای زمــان آمادهســازی کاتالیســت
را کوتــاه نمایــد [ 23و  .]27اثربخشــی التراســوند در
فرآینــد ســنتز کاتالیســت ،بــه دلیــل وقــوع پدیــدهای بــه

نــام کاویتاســیون صوتــی 1اســت .در طــول ایــن پدیــده،
حبابهــای تشــکیل شــده در مقیــاس نانــو در اثــر امــواج
التراســوند تمایــل بــه فروپاشــی دارنــد و حبابهــای
فروپاشــی شــده منجــر بــه تولیــد میکروجتهــای 1حــال

بــا ســرعت بــاال میشــوند .ایــن میکروجتهــا ،نانــوذرات

ایــران تهیــه گردیــد .تتــرا ایزوپروپوکســید تیتانیــوم

در ســنتز فتوکاتالیســت

TiO2/Clinoptilolite

مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت .ســایر ترکیبــات بــهکار رفتــه در

ســنتز فتوکاتالیســت ،شــامل ایزوپروپانــول ( )Merckو

متانــول ( )Merckبــه ترتیــب بــه عنــوان حــال روش
تلقیــح و عامــل الکتروندهنــده میباشــند .همچنیــن،
آب دو بــار تقطیــر بــرای تهیــه فتوکاتالیســت و همچنیــن
آزمایشهــای فتوکاتالیســتی تولیــد هیــدروژن مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت.

روش سنتز فتوكاتاليست

تشــکیل شــده را بــه ســطح پایــه رانــده و قبــل از اینکــه

فتوکاتالیسـتهای  TiO2/Clinoptiloliteبا اســتفاده از روش

تثبیــت میکننــد و منجــر بــه تشــکیل فازهــای فعــال بــا

شــدند .ابتــدا بمنظــور آمادهســازی پایــه ،ســنگ معــدن

در زمینــه ارزیابــی اثــر تابــش التراســوند در طــول فرآینــد

اولیــه آســیاب و الــک گردیــد .پــودر کلینوپتیلولیــت

شــکافت آب ،تاکنــون تحقیقاتــی صــورت نگرفتــه اســت.

چندیــن مرتبــه شستشــو با آب ،خشــک شــده و بــه عنوان

درون محلــول کلوخــه تشــکیل دهنــد ،آنهــا را روی ســطح

تلقیــح در حضــور و عــدم حضــور تابــش التراســوند تهیــه

پراکندگــی بــاال میشــوند 23[ .و  .]28بــا ایــن وجــود،

کلینوپتیلولیــت اســتخراجی طــی مراحــل آمادهســازی

در واکنــش

بهدســت آمــده بــا انــدازه ذرات  44-53 μmپــس از

در پژوهــش حاضــر ،اثــر بهبوددهندگــی التراســوند

پایــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ترکیــب شــیمیایی

ســنتز فتوکاتالیســت

TiO2/Clinoptilolite

در طــول فرآینــد ســنتز فتوکاتالیســت  TiO2بــر پایــه

کلینوپتیلولیــت بــه روش تلقیــح در فرآینــد فتوکاتالیســتی
شــکافت آب ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــه ایــن

منظــور فتوکاتالیســت

TiO2/Clinoptilolite

توســط

روش تلقیــح در حضــور تابــش التراســوند تهیــه شــد و
فعالیــت فتوکاتالیســتی ایــن نمونــه بــا نمونــه تهیــه شــده

بــه روش تلقیــح مرســوم مقایســه گردیــد .بهعــاوه
فتوکاتالیســتهای ســنتز شــده بــه کمــک آنالیزهایــی

همچــون ،XRDا ،FESEMا ،BETا ،EDXا ،FTIRا  PLو

 UV-visمــورد شناســایی قــرار گرفتنــد .در نهایــت میــزان
فعالیــت فتوکاتالیس ـتهای ســنتزی در تولیــد هیــدروژن

در یــک محلــول آبــی حــاوی متانــول بــه عنــوان عامــل

الکتروندهنــده تحــت تابــش نــور  UVبررســی شــد.
مواد و روشها

کلینوپتیلولیــت ب ـهکار گرفتــه شــده بــه عنــوان پایــه در

کلینوپتیلولیــت مصرفــی بــا اســتفاده از آنالیــز شــیمیایی
و براســاس درصــد وزنــی عبــارت بــود از ،SiO2: 66/85 :

،CaO: 2/73 ،MgO: 1/17 ،Fe2O3: 1/29 ،Al2O3: 14/7

 Na2O: 2/08 ،K2O: 1/12و  .TiO2: 0/32در روش ســنتز
تلقیــح در حضــور التراســوند ،ابتــدا ایزوپروپوکســید

تیتانیــوم بــه سوسپانســیون کلینوپتیلولیــت و ایزوپروپانول
(بــا نســبت  1 gکلینوپتیلولیــت در  10 mlایزوپروپانــول)
اضافــه شــده و محلــول توســط دســتگاه التراســونیک

مــدل  UP400Sبــا فرکانــس  24 kHzو تــوان ورودی

W

 ،200بــه مــدت  120 minو بهصــورت پالســی تحــت

تابــش التراســوند قــرار گرفــت کــه دمــای سوسپانســیون

بــه کمــک حمــام آب در  50 °Cثابــت نگــه داشــته شــد.

پــس از تبخیــر حــال ایزوپروپانــول در حیــن التراســوند،

نمونــه خشــک شــده در دمــای  500 °Cبــه مــدت 6 hr
کلســینه شــد.

1. Acoustic Cavitation
2. Microjets
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نمونــه ســنتز شــده بــه روش تلقیــح نیــز بطــور مشــابه

تست فتوکاتالیستی

و بــدون حضــور التراســوند آمــاده شــد .بــه ایــن ترتیــب

تولیــد فتوکاتالیســتی هیــدروژن در یــک فتوراکتــور

روی هیتــر همــزندار مغناطیســی در دمــای  50 °Cبــه

دمــای محلــول واکنــش را در  25 °Cثابــت نگــه مـیدارد،

تبخیــر گــردد و ســپس نمونــه بــه دســت آمــده پــس از

منبــع نــور واکنــش شــامل ســه المــپ جیــوهای 125 W

بــه مــدت  6 hrکلســینه شــد .در هــر دو فرآینــد ســنتز،

 20 mgفتوکاتالیســت در  200 ccمحلــول حــاوی

%10

فتوکاتالیســتهای ســنتزی نهایــی حــاوی  10درصــد

همــزدن مغناطیســی پراکنــده شــده و بــه مــدت 4 hr

روشهای تعیین خصوصیات فتوكاتاليستها

کامــل بســته شــده و بــه منظــور تخلیــه هــوای داخــل

کــه در ایــن روش سوسپانســیون بــه دســت آمــده بــر

کوارتــز مجهــز بــه یــک سیســتم خنــک کننــده کــه

مــدت  120 minقــرار داده شــد تــا حــال ایزوپروپانــول

انجــام میگیــرد .در ســامانه آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده،

خشــک شــدن ،مشــابه بــا نمونــه دیگــر در دمــای 500 °C

فشــار متوســط میباشــد .در هــر تســت راکتــوری،

محلــول پیــش مــاده بــه گونــهای تهیــه شــد کــه

حجمــی متانــول بــه عنــوان عامــل الکتروندهنــده ،تحــت

وزنــی  TiO2باشــند.

تحــت تابــش قــرار میگیــرد .ســپس فتوراکتــور بــه طــور

بــرای بررســی خــواص ســاختاری و شناســایی فازهــای
تشــکیل شــده از آنالیــز  XRDاســتفاده شــد .بــرای ایــن

آنالیــز از دســتگاه

D-5000Siemens Diffractometer

ســاخت کشــور آلمــان در محــدوده  θ2بیــن  2تــا 90

درجــه و بــا ســرعت روبشــی  0/02°/sاســتفاده گردیــد.
مورفولــوژی فتوکاتالیســتهای ســنتزی توســط آنالیــز

FESEM

و بــه کمــک دســتگاه

HITACHI S-4160

ســاخت کشــور ژاپــن مــورد بررســی قــرار گرفــت .مقادیــر
ســطح ویــژه فتوکاتالیســتها بــه کمــک آنالیــز  BETو

بــه وســیله دســتگاه  CHEMBET-300ســاخت کشــور
آمریــکا بهدســت آمــد .آنالیــز

EDX

فتوراکتــور ،جریانــی از گاز هلیــوم بــه مــدت 30 min

از داخــل آن عبــور داده میشــود .مقــدار هیــدروژن
تولیــدی توســط کروماتوگرافــی گازی ( )GCمجهــز بــه
آشکارســاز  TCDو بــا اســتفاده از ســتون

Molecular

 Sieve 5Åاندازهگیــری گردیــد.
نتایج و بحث
تعیین خصوصیات فتوکاتالیستها
آنالیز

XRD

نمودارهــای

XRD

فتوکاتالیســتهای

ســنتزیTiO2/

جهــت تعییــن

 Clinoptiloliteدر شــکل  1نشــان داده شــده است .بررسی

Cam

پیکهــای مربــوط بــه  TiO2و کلینوپتیلولیــت در هــر دو

عناصــر موجــود و میــزان پراکندگــی آنهــا بــر روی ســطح
فتوکاتالیس ـتهای ســنتزی بــا اســتفاده از دســتگاه

اجمالــی الگوهــای  XRDنشــان میدهــد کــه تمامــی

 Scan MV2300ســاخت جمهــوری چــک بــهکار گرفتــه

نمونــه ســنتزی مشــاهده میشــود و انــرژی التراســوند

تبدیــل فوریــه مــادون قرمــز ( )FTIRو بــا اســتفاده از

پیکهــای موجــود در زوایــای 28/2°, 30/0°, 32/0°

شــد .گروههــای عاملــی نمونههــا بــه روش طیفســنجی

بــر روی تشــکیل فازهــای اصلــی اثــری نداشــته اســت.

در

 θ2= 9/8°, 11/2°, 22/4°, 22/7°, 26/1°,مربــوط بــه

شــدند .طیفهــای جــذب  UV-visفتوکاتالیســتها بــا

در فــاز مونوکلینیــک میباشــند [ 23و  .]29بهعــاوه

آمــد .طیــف  PLفتوکاتالیس ـتها توســط اســپکتروفتومتر

 θ2= 25/2°, 37/9°, 48/3°,مؤیــد حضــور فــاز آناتــاز

بــه المــپ زنــون در طــول مــوج برانگیختگــی 280 nm

الگوهــای  XRDدو نمونــه ،میتــوان دریافــت کــه نمونــه

طیفســنج

Unicam 4600

مــدل

Mattson1000

محــدوده طیفــی  400-4000 cm-1تعییــن و شناســایی

زئولیــت کلینوپتیلولیــت ()1349-025-00 :JCPDS

اســتفاده از اســپکتروفتومتر  Jascoمــدل  V-670بــه دســت

پیکهــای ظاهــر شــده در زوایــای 53/8°, 55/3°, 62/7°

فلئورســانس مــدل  VARIAN CARY ECLIPSEمجهــز

اندازهگیــری شــد.

1

دی اکســید تیتانیــوم میباشــد [ 9و  .]30بــا مقایســه
1. Anatase

افزایش تولید فتوکاتالیستی...
ســنتز شــده بــه کمــک تابــش التراســوند
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(TiO2/CLT(UI

همــان پیکهــا در نمونــهای بــا بیشــترین بلورینگــی

بلورینگــی 1کمتــری نســبت بــه نمونــه ســنتز شــده

نســبی بــه دســت میآیــد .بــه ایــن ترتیــب بلورینگــی

پراکندگــی بهتــر ذرات  TiO2روی ســاختار پایــه در نمونــه

برابــر  %100در نظــر گرفتــه شــده و بلورینگــی نســبی

بــه روش مرســوم دارد (جــدول  ،)1کــه نشــاندهنده
( TiO2/CLT(UIمیباشــد .ایــن ادعــا توســط آنالیزهــای

 FESEMو  EDXنیــز مــورد تأییــد اســت .بلورینگــی

نســبی از طریــق شــدت نســبی پیکهــای شــاخص یــک
مــاده مرجــع تخمیــن زده میشــود .در تحقیــق حاضــر
بلورینگــی نســبی فتوکاتالیس ـتهای مــورد مطالعــه یــک

بــار نســبت بــه پیــک شــاخص  )θ2= 25/2°( TiO2بــه
عنــوان مــاده مرجــع و یــک بــار نســبت بــه پیکهــای
شــاخص کلینوپتیلولیــت ()θ2= 11/2°, 22/4°, 30/0°

بــه عنــوان مــاده مرجــع بــه دســت میآینــد .بدیــن
منظــور ،بلورینگــی نســبی هــر نمونــه از تقســیم مجمــوع

شــدت پیکهــای شــاخص آن بــر مجمــوع شــدت

نســبی نمونــه ( TiO2/CLT(Iنســبت بــه هــر دو مرجــع

نمونــه ( TiO2/CLT(UIنســبت بــه آن ســنجیده میشــود.

بکارگیــری التراســوند در حضــور یــک پایــه منجــر بــه
تولیــد میکروجتهــای حاصــل از فروپاشــی حبابهــا در
نزدیکــی ســطح جامــد میشــود کــه هســتههای تشــکیل
شــده در محلــول را بــه ســمت پایــه جامــد رانــده و پیــش

از کلوخــه شــدن در محلــول آنهــا روی ســطح پراکنــده و
تثبیــت مینماینــد .ایــن پدیــده منجــر بــه پراکندگــی
بــاالی ذرات  TiO2و افزایــش دسترســی خــوراک بــه

ســایتهای فعــال و در نهایــت بهبــود تولیــد هیــدروژن

میگــردد.

شدت ().a.u

40
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5 10

50
60 70 80 90
(2 θ )°
شکل  -1آنالیز  XRDفتوکاتالیستهای سنتزی .TiO2/Clinoptilolite

جدول  1آنالیز شیمیایی و سطحی فتوکاتالیستهای سنتزی .TiO2/Clinoptilolite

بلورینگی نسبی

نام نمونه

روش سنتز

درصد وزنی
TiO2

مساحت سطح ویژه

)TiO2/CLT(I

تلقیح

10

26/61

100

)TiO2/CLT(UI

التراسوند-تلقیح

10

33/48

62/33

()m2/g

باند گپ ()eV

Clinoptilolite

TiO2

100

3/53

71/02

3/49

1. Crystallinity
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کاویتاســیون صوتــی توضیــح داد کــه باعــث رانــدن ذرات

آنالیز FESEM

مورفولــوژی ســطح فتوکاتالیســتهای ســنتزی توســط

آنالیــز

FESEM

مطالعــه شــده و تصاویــر مربــوط

بــه آنهــا در شــکل  2ارئــه شــده اســت .بــا توجــه بــه
تصاویــر ،مشــاهده میشــود کــه همــه نمونههــا دارای

ذراتــی در مقیــاس نانــو هســتند .نانــوذرات ،ســایتهای
فعــال بیشــتری را فراهــم نمــوده و منجــر بــه افزایــش
فعالیــت فتوکاتالیســتی نمونههــا بــه منظــور تولیــد

کلوخــه شــده بــه ســطح خارجــی ،نفــوذ بــه داخــل
حفرههــا و تشــکیل ذرات کوچــک پــس از بهکارگیــری

انــرژی التراســوند میشــود [ .]23بــه ایــن ترتیــب،
میتــوان انتظــار داشــت کــه نمونــه

(TiO2/CLT(UI

بــا مورفولــوژی بســیار همســان ،عملکــرد بهتــری در
فرآینــد شــکافت آب داشــته باشــد.
آنالیز

EDX

هیــدروژن میشــوند .نمونــه ( TiO2/CLT(Iتهیــه شــده

بــه منظــور آگاهــی از ماهیــت و کمیــت عناصــر مــورد

شــده بــه کمــک تابــش التراســوند ،ســاختار فشــرده

فــاز فعــال در فتوکاتالیســتهای ســنتزی ،از آنالیــز

نشــان میدهــد .در روش تلقیــح ،تجمــع میتوانــد

 3ارائــه شــده اســت .نتایــج آنالیــز عنصــری نمونههــای

بیفتــد .بنابرایــن ،در نمونــه ( ،TiO2/CLT(Iذرات بــزرگ

ســنتز و همچنیــن عــدم وجــود ناخالصــی در ســاختار

(TiO2/CLT(UI

وزنــی ســطحی  Tiبــر روی پایــه کلینوپتیلولیــت بــا مقــدار

بــه روش مرســوم تلقیــح در مقایســه بــا نمونــه ســنتز

اســتفاده و نیــز میــزان توزیــع ذرات تیتانیــا بــه عنــوان

بــا درصــد باالیــی از حضــور کلوخههــا در ســطح را

 EDXاســتفاده شــد کــه نتایــج حاصــل از آن در شــکل

بــه ســرعت بعــد از مراحــل هســتهزایی و رشــد اتفــاق

ســنتزی ،حضــور تمامــی عناصــر مــورد اســتفاده در

و نامنظــم ظاهــر خواهــد شــد .بــا ارزیابــی مقایســهای

نمونههــا را نشــان میدهــد .بعــاوه ترکیــب درصــد

کــه در حضــور تابــش التراســوند ســنتز شــده اســت،

اســمی Ti 1مــورد اســتفاده در ســنتز نزدیــک بــوده کــه

میدهــد .ایــن مشــاهده ،ناشــی از اثــر کمکــی قابــل

مینمایــد .مقایســه تصاویــر مربــوط بــه پراکندگــی ذرات

اســت کــه محیطــی همگــن را بــرای هســتهزایی و

بهتــر در نمونــه ( TiO2/CLT(UIمیباشــد کــه بــر عملکــرد

التراســوند ،نانــوذرات کوچــک بــا پراکندگــی یکنواخــت

بــه تابــش التراســوند مرتبــط دانســت کــه در جلوگیــری از

در ســطح فتوکاتالیســت و افزایــش تعــداد ســایتهای

تأثیرگــذار اســت .نتایــج بهدســت آمــده بــا نتایــج

میتــوان دریافــت کــه فتوکاتالیســت

مورفولــوژی بســیار یکنواختتــری را از خــود نشــان

در کنــار مشــاهدات بــاال بنحــوی صحــت ســنتز را تأییــد

مالحظــه تابــش التراســوند روی مورفولــوژی ســطح

تیتانیــوم در نمونههــای ســنتزی ،نشــان ازپراکندگــی

رشــد ذرات  TiO2فراهــم مینمایــد .اســتفاده از تابــش

فتوکاتالیســتی مؤثــر خواهــد بــود .ایــن امــر را میتــوان

ایجــاد مینمایــد کــه منجــر بــه کاهــش کلوخههــا

تشــکیل کلوخههــا و توزیــع نانوذراتــی بــا انــدازه محــدود

در دســترس بــرای واکنشدهندههــا میشــود [ 31و

آنالیزهــای  XRDو  FESEMتطابــق دارد.

 .]32اثربخشــی التراســوند را میتــوان از طریــق پدیــده

شکل  2آنالیز  FESEMفتوکاتالیستهای سنتزی .TiO2/Clinoptilolite
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شکل  3آنالیز  EDXفتوکاتالیستهای سنتزی .TiO2/Clinoptilolite
طــول مــوج  3420 cm-1مشــاهده نمــود [ .]35حضــور

آنالیز سطح ویژه BET

نتایــج حاصــل از تعییــن مســاحت ســطح ویــژه
فتوکاتالیســتهای ســنتزی در جــدول  1ارائــه شــده
اســت .همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،نمونــه ســنتز
شــده بــدون حضــور التراســوند ،مســاحت ســطح کمتــری

را دارا میباشــد .ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل مســدود
شــدن حفرههــا و کلوخــه شــدن ذرات ســطحی باشــد

کــه در طــول فرآینــد تلقیــح اتفــاق میافتــد .التراســوند
میتوانــد ایــن مشــکالت را تــا حــدودی برطــرف نمایــد.
تابــش التراســوند منجــر بــه تشــکیل نانــوذرات هــم شــکل

بــا پراکندگــی مناســب و همچنیــن کاهــش کلوخههــا

میگــردد کــه نتایــج آنالیزهــای  FESEMو  EDXنیــز
مؤیــد همیــن مطلــب اســت .ایــن ویژگیهــا منجــر
بــه مســاحت ســطح بیشــتر در نمونــه
میگــردد (جــدول .)1

(TiO2/CLT(UI

شــکل  4نتایــج حاصــل از طیفســنجی تبدیــل فوریــه
TiO2/

 Clinoptiloliteدر محــدوده طــول مــوج 400-4000 cm-1
را نشــان میدهــد .پیکهــای  1400و 1640 cm-1

مشــاهده شــده در طیــف  IRهــر دو نمونــه مربــوط بــه

O-H

پیونــدی ناشــی از آب جــذب شــده بصــورت

فیزیکــی میباشــد [ 33و  .]34بهعــاوه ارتعــاش
نشــاندهنده

O-H

بیانگــر ارتعــاش پیوندهــای  Ti-O-Tiکششــی اســت [36

و  .]37هــر دو نمونــه پیکهــای ارتعاشــی مشــخصه

زئولیتهــا را نشــان میدهنــد .پیکهــای ظاهــر شــده
در محــدوده ،720

cm

-1

 1040و

cm

-1

 460-600بــه

ترتیــب مربــوط بــه کشــش نامتقــارن ،کشــش متقــارن

و تغییــر شــکل پیونــد  O-T-Oمیباشــند [ 18و .]37

ایــن ارتعاشــات ناشــی از پیوندهــای داخلــی ســاختار

چهاروجهــی

(TO4 (Al

یــا

Si=T

شــبکههای زئولیــت

میباشــند .بهعــاوه ،ارتعاشــات ناحیــه بیــن  460و
cm-1

 600مربــوط بــه پیوندهــای خارجــی ســاختار

چهاروجهــی  TO4میباشــند .ایــن پیوندهــا ،حاکــی از آن
اســت کــه حلقههــای دوتایــی آنهــا کــه شــامل پنــج اتــم
میباشــند را همچنــان میتــوان مشــاهده کــرد [ 18و

 .]21بعــاوه حضــور پیکهــای مشــابه در هــر دو نمونــه

آنالیز FTIR

مــادون قرمــز ( ،)FTIRفتوکاتالیس ـتهای ســنتزی

پیکهایــی در فرکانسهــای پاییــن (زیــر )1000 cm-1

کششــی را میتــوان در حــدود

ســنتزی نشــان از ســنتز درســت فتوکاتالیســت موردنظــر

در حضــور التراســوند بــدون وجــود ناخالصــی میباشــد.
ظهــور ارتعاشــات ســاختاری زئولیــت در نمونههــای
فتوکاتالیســت ســنتزی ،مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه

پــس از بارگــذاری  ،TiO2ســاختار کلینوپتیلولیــت تخریــب

نشــده و بهطــور کامــل حفــظ میشــود کــه ایــن امــر بــا
نتایــج حاصــل از آنالیــز  XRDمطابقــت دارد.
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شکل  4آنالیز  FTIRفتوکاتالیستهای سنتزی

.TiO2/Clinoptilolite

آنالیزهای نوری

بهطــور یکنواخــت توزیــع میگردنــد .در نتیجــه ،حضــور

طیفهــای نشــر فتولومینســانس ،)PL( 1بهمنظــور

التراســوند دلیــل تشــکیل نانــوذرات کوچــک بــا پراکندگی

حفــره تولیــد شــده در مــواد نیمــه رســانا ،مــورد اســتفاده

پیــک  PLبــا شــدت کمتــر در نمونــه

(TiO2/CLT(UI

کاهــش بازترکیــب الکترون-حفــره و در نتیجــه افزایــش

آنالیزهــای  EDXو  XRDنیــز میباشــد و همچنیــن ناشــی

ارزیابــی میــزان بازترکیــب مجــدد جفتهــای الکتــرون-

قــرار میگیــرد .شــدت کمتــر در آنالیــز  PLنشــاندهنده

بــازده جدایــش حاملهــای بــار تولیــد شــده ،میباشــد [1

یکنواخــت خواهــد بــود [ 39و  .]40بــه ایــن ترتیــب وجود
نشــان از توزیــع بهتــر ذرات  TiO2اســت کــه در تطابــق بــا

از برهمکنــش عالــی بیــن پایــه و فلــز اســت .بــه دســت

و  .]15شــکل  5طیفهای  PLفتوکاتالیسـتهای ســنتزی

آمــده نشــان میدهــد کــه فتوکاتالیســت

برانگیختــه شــدهاند را نشــان میدهــد .میتــوان دریافــت

بهبــود بخشــیده و در نتیجــه میــزان تولیــد هیــدروژن

ظاهــر میشــود .ایــن ســیگنالهای ظاهــر شــده در

کلینوپتیلولیــت خالــص و فتوکاتالیســتها  ،در شــکل 6

 ،TiO2نتیجــه میشــود [ .]38همانگونــه کــه مشــاهده

جــذب منطبــق بــا  TiO2مشــاهده میشــود .ایــن امــر

را کــه تحــت شــرایط یکســان در طــول مــوج 280 nm
کــه در هــر دو نمونــه ،ســیگنال  ،PLدر حــدود 380 nm

آنالیــز  PLاز فضاهــای خالــی اکســیژن 2ســطحی و عیــوب
میشــود ســیگنال

PL

در نمونــه (،TiO2/CLT(UI

بســیار ضعیفتــر از ســیگنال مشــاهده شــده در نمونــه
(TiO2/CLT(I

میباشــد .شــدت کمتــر ســیگنال

PL

در فتوکاتالیســت سنتزشــده در حضــور التراســوند،

میتوانــد در نتیجــه توزیــع بهتــر ذرات

TiO2

روی

ســطح کلینوپتیلولیــت در ایــن نمونــه باشــد .اســتفاده از

التراســوند ،پدیــد کاویتاســیون صوتــی را موجــب میشــود
کــه در نتیجــه آن میکروجتهــا تولیــد شــده و نانــوذرات

(TiO2/CLT(UI

بــه وضــوح بــازده جدایــی جفتهــای الکترون-حفــره را
را افزایــش میدهــد .طیفهــای جــذب ،UV-vis

نشــان داده شــده اســت .در هــر دو نمونــه ،افزایــش در لبه

نشــاندهنده تشــکیل کامپوزیــت ،TiO2/Clinoptilolite

اســت کــه بــا گزارشهــای موجــود در مراجــع مطابقــت

دارد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود در هــر دو نمونــه،
شــدت پیــک جــذب افزایــش مییابــد کــه دلیلــی بــر
تشــکیل کریســتالهای تیتانیــا روی ســطح کلینوتیلولیــت

میباشــد [ 20 ،16و  .]41میــزان باندگــپ ( )Egنمونههــا
1. Photoluminescence
2. Oxygen vacancies
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شکل  6آنالیز  ،UV-visفتوکاتالیستهای سنتزی .TiO2/Clinoptilolite

براســاس نمــودار تــاوک 1و تابــع کوبلکا-مانــک 2در مقابــل

تولیــد گاز هیــدروژن در محیــط تاریــک میباشــد .بــه ایــن

محاســبه شــده بــرای ( TiO2/CLT(Iو ( TiO2/CLT(UIبــه

حضــور نــور فعــال میگردنــد .همانطــور کــه از نمــودار

انــرژی فوتــون ،محاســبه میشــود[ 5و  .]39باندگــپ
ترتیــب برابــر بــا  3/53 eVو  3/49 eVاســت (جــدول .)1
ارزیابی عملکرد فتوکاتالیستها در تولید هیدروژن

میــزان فعالیــت در تولیــد هیــدروژن نســبت بــه زمــان

واکنــش توســط فتوکاتالیســتهای ســنتزی و همچنیــن
نمونــه  TiO2خالــص بــه عنــوان نمونــه مرجــع ،در فرآینــد
فتوکاتالیســتی شــکافت آب در شــکل  7نشــان داده شــده
اســت .پیــش از شــروع آزمایــش و انجــام تســت راکتــوری

تحــت تابــش نــور  ،UVهــر یــک از فتوکاتالیســتها بــه
مــدت  1 hrدر شــرایط آزمایشــگاهی امــا بــدون حضــور نــور
قــرار میگیرنــد .همانطــور کــه انتظــار مـیرود ،آنالیــز نمونــه

خروجــی از راکتــور توســط دســتگاه  ،GCهیچگونــه اثــری از

تولیــد گاز هیــدروژن را نشــان نمیدهــد کــه بیانگــر عــدم

ترتیــب میتــوان دریافــت کــه فتوکاتالیســتها ،تنهــا در
شــکل  7مشــاهده میشــود ،در هــر ســه نمونه ،میــزان تولید

هیــدروژن بــا گذشــت زمــان افزایــش مییابــد تــا زمانیکــه

بــه حالــت اشــباع رســیده و میــزان تولیــد هیــدروژن تقریبـاً
ثابــت شــود .همچنیــن فعالیــت فتوکاتالیســتی در هــر

دو نمونــه ( TiO2/CLT(Iو ( TiO2/CLT(UIدر مقایســه بــا
 TiO2خالــص ،بهبــود یافتــه اســت .ایــن امــر میتوانــد بــه
دلیــل ،افزایــش بــازده جدایــش جفتهــای الکترون-حفــره،
توزیــع بهتــر ذرات  TiO2و انباشــتگی کمتــر ذرات  TiO2در

فتوکاتالیســتهای ســنتزی باشــد .بهعــاوه براســاس

نتایــج ،واضــح اســت کــه عملکــرد فتوکاتالیســتی بــه میــزان
زیــادی بــه روش ســنتز وابســته اســت.

1. Tauc plot
2. Kubelka-Munk function
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همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،نمونــه ســنتز شــده

توزیــع همگــن حاصــل از حضــور تابــش التراســوند منجــر

را در تولیــد هیــدروژن از خــود نشــان میدهــد .ایــن

قــوی بیــن پایــه و فلــز میگــردد .ایــن برهمکنــش

بــه کمــک التراســوند ،فعالیــت فتوکاتالیســتی بیشــتری
امــر را میتــوان بــه خصوصیــات ســاختاری و ســطحی

بهبودیافتــه ماننــد مورفولــوژی یکنواخــت ،پراکندگــی
عالــی ســایتهای فعــال و برهمکنــش قــوی بیــن فلــز و

پایــه مرتبــط دانســت کــه بــا نتایــج آنالیزهــای
،EDX

و

PL

FESEM

نیــز همخوانــی دارد .در یــک بررســی

بــه کاهــش تعــداد کلوخههــا و در نتیجــه آن برهمکنــش
قــوی ،منجــر بــه کاهــش ســرعت بازترکیــب جفتهــای

الکترون-حفــره و افزایــش ســایتهای فعــال در دســترس
و در نهایــت افزایــش تولیــد هیــدروژن میشــود .قابلیــت
اســتفاده مجــدد فتوکاتالیســت ســنتزی (،TiO2/CLT(UI
تحــت شــرایط مشــابه و بــا اســتفاده از فتوکاتالیســت

مقایسـهای میــزان تولیــد هیــدروژن توســط فتوکاتالیســت
( TiO2/CLT(UIتقریب ـاً هفــت برابــر نمونــه  TiO2خالــص

در شــکل  8ارائــه شــده اســت .توانایــی واکنــش شــکافت

TiO2

فتوکاتالیســتی ،نشــان از قابلیــت اســتفاده مجــدد مناســب

بــه عنــوان نمونــه مرجــع میباشــد .ایــن فعالیــت بــاال را
میتــوان بــه دلیــل انــدازه کوچکتــر خوشــههای

اســتفاده شــده مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و نتایــج آن

آب بــه منظــور تولیــد هیــدروژن پــس از پنــج بــار تســت

و تشــکیل کلوخههــای کمتــر روی ماتریــس زئولیــت،

و مطلــوب فتوکاتالیســت ســنتزی ( ،TiO2/CLT(UIبــرای

فلــز ،توزیــع یکنواخــت ســایتهای فعــال و بــازده بــاالی

افزایــش برهمکنــش بیــن پایــه و فلــز و توزیــع یکنواخــت

توزیــع باریــک انــدازه ذرات ،برهمکنــش قــوی بیــن پایــه و
جدایــش جفتهــای الکترون-حفــره دانســت کــه توســط

آنالیزهــای  XRD ،FESEM ،EDXو  PLنیــز تأییــد شــد.

تولیــد هیــدروژن دارد .ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل
ذرات  TiO2باشــد کــه آنالیزهــای  EDXو  PLنیــز مؤیــد

همیــن مطلــب اســت.
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 بــه وضــوح قابــل مشــاهدهTiO2/CLT(UI( بــار در نمونــه
XRD ،FESEM ،EDX

اســت و نتایــج آنالیزهــای

 کاهــش، همچنیــن. نیــز گــواه همیــن مطلــب اســتPL و

ناچیــز عملکــرد حاصــل از اســتفاده چنــد بــاره از ترکیــب
 بیانگــر آن اســت،TiO2/CLT(UI( فتوکاتالیســت ســنتزی

کــه ایــن نــوع ســاختار مــی توانــد بعنــوان گزینــه بســیار

خوبــی بــرای واکنــش فتوکاتالیســتی شــکافت آب و تولیــد

.هیــدروژن در نظــر گرفتــه شــود
تشكر و قدرداني

نویســندگان از حمایــت مالــی دانشــگاه رازی و حمایــت
تکمیلــی ســتاد فنــاوری نانــو در اجــرای پــروژه قدردانــی
.مــی نماینــد

نتيجهگيري

، روش سونوشــیمیایی،براســاس نتایــج بــه دســت آمــده
یــک روش بســیار مؤثــر بــرای بهبــود فعالیــت

 بــه منظــور تولیــد هیدروژنTiO2/CLT فتوکاتالیسـتهای

 تابــش التراســوند.از طریــق واکنــش شــکافت آب اســت
 توزیــع انــدازه ذرات و پراکندگــی،میتوانــد مورفولــوژی
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قویتــر بیــن تیتانیــا و پایــه و ســرعت بازترکیــب کمتــر
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