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تهيه و شناسايي نانو ذرههاي  Ag/Zn-TiO2با روشهاي گوناگون
و بررسي تأثير روش تهيه بر روي فعاليت کاتاليزگري نوري
نانو ذرههاي Ag/Zn-TiO2
رباب محمدي* ،+بخشعلي معصومي
تهران ،دانشگاه پيام نور ،گروه شيمي ،صندوق پستي  59391ـ 3993

چكيده :نانو ذرههاي  Ag/Zn-TiO2با نسبتهاي مولي گوناگون با دو روش گوناگون هيدروترمال و سل ـ ژل
تهيه شدند .نانوذرههاي تهيه شده به کمک پراش پرتو  ، (XRD) Xميکروسکوپ الکتروني عبوري )،(TEM
آشکارساز تجزيه عنصري ) ،(EDXهمدماهاي جذب سطحي -دفع سطحي نيتروژن و آناليز  BETمورد ارزيابي
قرار گرفتند .همچنين تأثير روش تهيه بر روي ساختار ،اندازه ،مساحت سطح ويژه و فعاليت کاتاليزگري نوري
نانوذرههاي تهيه شده بررسي شد .فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذره هاي تهيه شده به روش حذف کاتاليزگري نوري
متيل اورانژ ) (MeOاز آب با تابش نور سياه مورد ارزيابي قرار گرفت .نانوذرههاي تهيه شده با روش هيدروترمال
به دليل دارا بودن فازآناتاز خالص ،اندازه ذرههاي ريزتر ،انباشتگي و تجمع ذرههاي کمتر و مساحت سطح ويژه
بزرگتر ،فعاليت کاتاليزگري نوري بهتري را در حذف متيل اورانژ از آب نشان دادند.
واژههاي كليدي :نانو ذرههاي  Ag/Zn-TiO2؛ هيدروترمال؛ سل ـ ژل؛ فعاليت کاتاليزگري نوري.
KEYWORDS: Ag/Zn-TiO2 nanoparticles; Hydrothermal; Sol-gel; Photocatalytic activity.

مقدمه

در سالهاي اخير TiO2 ،به عنوان کاتاليست نوري نيمههادي
براي پاکسازي محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است که اين امر
به دليل کارايي باال ،پايداري فتوشيميايي ،طبيعت غيرسمي،
قيمت پايين و از همه مهمتر امکان استفاده از نور خورشيد
به عنوان منبع تابش براي اين کاتاليست نوري است ] .[1-3وقتي
محلول سوسپانسيون  TiO2با آب در معرض انرژي تابش بزرگتر
از انرژي شکاف ( ،Eg = 3/2 eVباند گپ نانو ذرههاي )TiO2
قرار بگيرد ،الکترونهاي باند رسانش )¯ (eCBو حفرههاي باند ظرفيت ( (hVB+

توليد ميشوند (مرحله توليد بار) .الکترونهاي ايجاد شده ميتوانند
در احيا کردن اکسيژن شرکت کنند يا اين که به وسيله شبکه
يا حاملها به دام بيفتند و گونه هاي  Ti+3و راديکال آنيون
سوپراکسيد  O2-را بهدست آورند ،حفرهها ) (hVB+نيز ميتوانند
راديکال آزاد هيدروکسيل توليد کرده و يا به طور مستقيم
در واکنش اکسايش آالينده شرکت کنند ] .[4اما به هر حال ،يکي
از مشکلهاي مهم اين نانوذره ها ،سطح باالي انرژي شکاف باند و
در نتيجه برانگيختگي توسط نور  UVو امکان بازترکيبي
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الکترون ـ حفره ميباشد .سرعت باالي باز ترکيبي الکترون ـ حفره
پديد آمده ،مهمترين عامل محدود کننده کارايي و فعاليت
ذره ها در تخريب آاليندههاي آلي محسوب ميشود ].[5
دوپه کردن فلزهاي با نيمه رساناها يک راه مناسب براي بهبود
فعاليت کاتاليست نوري آن هاست که به عنوان يک عامل مهم
براي به دام انداختن جفت الکترون ـ حفره عمل ميکند يعني
ماندگاري اين بارهاي پرانرژي را افزايش مي دهد و از ترکيب شدن
دوباره آنها جلوگيري ميکند ] .[6اگر چه ،گزارشهاي بسياري
در زمينه دوپه کردن فلزهاي با نانوذرههاي تيتانيوم دياکسيد
وجود دارد ولي در زمينه دوپه کردن همزمان دو فلز گوناگون
با نانوذرههاي تيتانيوم دياکسيد پژوهشهاي اندکي گزارش
شده است ].[7
تاکنون روشهاي بسياري براي تهيه نانوذرههاي تيتانيوم دياکسيد
مورد استفاده قرار گرفته است ] .[8ديده شده است که روشهاي
گوناگون ،نتيجههاي متفاوتي در پي دارند ] [9و حتي در يک روش خاص،
استفاده از مقدارهاي متفاوت ماده هاي اوليه منجر به توليد ذرهها
با اندازه هاي متفاوت ميشود ] .[11با وجودي که گزارشهاي
بسياري در زمينه روشهاي گوناگون تهيه نانوذرههاي تيتانيم دي اکسيد
ارايه شده است ،ولي در مورد اهميت و تاثير روشهاي گوناگون
تهيه بر روي ويژگيها و فعاليت نمونهها ،پژوهشهاي مقايسه اي
انجام نگرفته است .در اين پژوهش ،نانوذرههاي Ag/Zn-TiO2
با دو روش هيدروترمال و سل ـ ژل تهيه شده اند .هدف از اين کار
پژوهشي ،مقايسه ويژگيها و فعاليت کاتاليست نوري نمونههاي
تهيه شده با يکديگر و نيز مطالعه ارتباط بين ساختار کاتاليست
نوري ،اندازه ذرهها و اندازه سطح ويژه با فعاليت کاتاليزگري نوري
نانوذره ها و نيز مطالعه تأثير روش تهيه بر روي اين ويژگيهاست.
همچنين در اين پژوهش ،اثر درصد مولي نقره و روي بر روي
فعاليت کاتاليزگري نوري نمونه تهيه تهيه شده مورد مطالعه
قرار گرفته و ميزان انرژي الکتريکي مصرفي براي حذف MeO
از آب به وسيله نانوذرههاي  Ag/Zn -TiO 2تهيه شده
با هر دو روش سل ـ ژل و هيدروترمال محاسبه و با يکديگر
مقايسه شدهاند.
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تهيه نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2با روش هيدروترمال

به منظور تهيه نانو ذرههاي تيتانيوم دياکسيد به روش هيدروترمال،
ابتدا تيتانيم تترا ايزو بوتوکسيد و اتانول با نسبت مولي 1:1
در ظرف آزمايش ريخته شده و به مدت  11دقيقه به وسيله همزن
مغناطيسي به شدت هم زده شد pH .توسط نيتريک اسيد در 1/77
تنظيم شد .سپس  47ميلي ليتر آب ،قطره قطره در حال همزدن
در دماي 51 °Cو در مدت زمان  2ساعت به آن افزوده شد .مقدار
مورد نياز از نقره نيترات و روي نيترات افزوده شد و به مدت يک ساعت،
هم زدن ادامه پيدا کرد .نمونه به مدت  24ساعت در دماي 181°C
در اتوکالو قرار گرفت و در دماي  41°Cبه مدت  5ساعت کلسينه شد.
تهيه نانوذره هاي  Ag/Zn-TiO2با روش سل ـ ژل

براي تهيه نانو ذرههاي تيتانيوم دياکسيد به روش سل ـ ژل،
ابتدا تيتانيم تترا ايزو بوتوکسيد و اتانول در ظرف آزمايش ريخته شده
و در برابر امواج فراصوت قرار گرفت .در ظرف آزمايش ديگري،
آب و اتانول با يکديگر مخلوط شده و قطره قطره به محلول ظرف
آزمايش اول که به وسيله همزن مغناطيسي به شدت هم زده مي شد،
افزوده شد .نسبت مولي تيتانيم تترا ايزو بوتوکسيد :اتانول :آب
به صورت  19:29:1بود .سپس سوسپانسيون به دست آمده خشک شده
و پودر به دست آمده در دماي  451°Cبه مدت  3ساعت کلسينه شد.
روش تهيه نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2همانند تهيه نانوذرههاي
 TiO2بود .فقط آب مورد استفاده شامل مقدار مورد نياز از نقره نيترات
و روي نيترات بود.
دستگاههاي شناسايي و اندازهگيري

دستگاه فراصوت  35 kHz, 171 Wمدل""Elma T460/H

دستگاه  XRDمدل
دستگاه  Uv-Visمدل SHIMADZU 1700
دستگاه ميکروسکوپ الکتروني عبوري ) (TEMمدل " Zeiss
Bruker-SMIEENS D 5000

"EM 80-900 keV
 EDXمدل Thermo Noran

دستگاه

 BETمدل ""Belsorp mini II

بخش تجربي

روش کار بررسي فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي تهيه شده

تيتانيم تترا ايزو بوتوکسيد ،اتانول ،نيتريک اسيد ،نقره نيترات
و روي نيترات ،از فراوردههاي شرکت مرک خريداري و مورد استفاده
قرار گرفتند.

کليه کارهاي عملي اين پروژه در يک سامانه راکتور نوري
ناپيوسته در داخل يک محفظه چوبي انجام گرفته که در شکل 1
نشان داده شده است.
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black
light

جعبه چوبي

ظرف واکنش داراي محلول رنگ
همزن مغناطيسي

شکل 3ـ شمای راکتور نوری مورد استفاده.

بهمنظور بررسي فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي تهيه شده،
 41 mgاز کاتاليست نوري موردنظر با ترازو به دقت وزن شده
و در يک بالن  111 mLريخته شد و حدود  51 mLآب مقطر به آن
افزوده شد .بالن محتوي کاتاليست نوري درحمام فراصوت به مدت
 11 minدر معرض امواج فراصوت قرار داده شد تا سوسپانسيون
کاتاليست نوري تهيه شود .سوسپانسيون واکنش از افزودن
 21 mg/Lاز  MeOدر درون بالن داراي کاتاليست نوري تهيه شد.
 111 mLاز سوسپانسيون کاتاليست نوري و آالينده درون
راکتور نوري وارد شد .اين سوسپانسيون درتاريکي به مدت 31 min
هم زده شد تا تعادل جذب سطحي برقرار شود .بعد از گذشت اين زمان،
حدود  5 mLازنمونه برداشته شده و در لوله آزمايش ريخته شد،
اين لوله آزمايش بيانگر نمونه در زمان تابشدهي صفر بود.
المپ روشن شد و در هر  5دقيقه به مقدار  5ميلي ليتر نمونهبرداري
شد .سپس نمونههاي موجود در لولههاي آزمايش در دستگاه
سانتريفيوژ به مدت  31 minسانتريفيوژ شد تا ذرههاي کاتاليست
موجود به طور کامل جدا شوند .جذب نمونههاي سانتريفيوژ شده
در  λmax = 465 nmبا استفاده از دستگاه پرتو سنجي
 UV-Visخوانده شد.
نتيجهها و بحث
تعيين مشخصه هاي نانوذره هاي Ag/Zn-TiO2

مطالعههای پراش پرتو  Xنانوذرههای تهيه شده با استفاده از پرتو XRD

اندازه و درصد فازهاي نانوذرههاي تهيه شده ،با پراش
پرتو ايکس ) (XRDمورد بررسي قرار گرفت .طيفهاي XRD
2
مربوط به نانوذرههاي تهيه شده در بازهي 21- 71

با ولتاژ  41 kWو جريان  31 mAثبت شده اند .قطر متوسط ذره هاي
تهيه شده با استفاده از طيفهاي  XRDو با معادلهاي به نام
معادله دباي ـ شرر( )1به صورت زير محاسبه شد ]:[11
k
 cos 

() 1

D

در اين معادله  kثابتي معادل با  λ ،1/89طول موج اشعه
معادل با  β ،1/154156 nmپهناي پيک در نصف مقدار بيشينه و
 نصف زاويه ديفراکسيون ميباشد.
درصد فازهاي آناتاز و روتيل موجود در ساختار بلوري
با استفاده از معادلهي زير محاسبه شد ]:[12
X
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 درصد فاز روتيل

در اين معادله  IAو  IRبه ترتيب شدت پيک واقع
در ( ،2 = 25/5ºاصلي) براي آناتاز و شدت پيک واقع
در ( ،2 = 27/42 ºاصلي) براي روتيل هستند.
در طيف  XRDنانوذره هاي تهيه شده ،پيک هاي واقع در
2هاي ( 25/5ºاصلي) 56º ،55º ،48º ،37º ،و  62ºمربوط به فاز
آناتاز و پيک هاي واقع در 2هاي ( 27/5ºاصلي)42º ،48º ،36º ،
و  57ºمربوط به فاز روتيل مي باشد .همچنين در بررسي طيفهاي
 XRDاين نانوذره ها مشخص شده است که پهناي پيک
انعکاس دهنده اندازه ذرهها و شدت پيک انعکاس دهنده بلورينگي
نمونههاست ]. [13
طيفهاي  XRDنانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2تهيه شده
)5( Debeye-Scherrer
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جدول 3ـ اندازه و نسبت فازها در کاتاليزگریهای نوری تهيه شده.

درصد فاز

قطر ذره ها (نانومتر)

کاتاليست

روتيل

آناتاز

روتيل

آناتاز

-

7/2

-

111

کاتاليست نوري  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش هيدروترمال

19

19

14

86

کاتاليست نوري  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش سل-ژل

) (a. u.شدت

) (a. u.شدت

01

01

31

01

51

21

01

01

(درجه) 2

31

01

51

21

(درجه) 2

شکل 2ـ الگوی  XRDنانوذرههای  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش :الف) هيدروترمال و ب) سل ـ ژل.

با روش هيدروترمال و سل ـ ژل ( 1/75درصد مولي نقره و
1/5درصد مولي روي) به ترتيب در شکلهاي  - 2الف و  - 2ب
نشان داده شده است .فازها و اندازه ذره هاي کاتاليستهاي نوري
تهيه شده نيز در جدول  1گزارش شده است.
بررسي طيفهاي  XRDنانوذرههاي تهيه شده با روشهاي
گوناگون نشان داد نوع روش تهيه کاتاليستهاي نوري
در اندازه ذرهها و فازهاي تشکيل دهنده نانوذرهها
تاثيرگذار مي باشد .همانگونه که در جدول  1ديده ميشود
نانوذرههاي به دست آمده از روش سل ـ ژل ،مخلوطي
از دو ساختار بلوري آناتاز و روتيل را نشان دادند .در حالي که
نانوذرههاي به دست آمده از روش هيدروترمال ،ساختار بلوري
آناتاز خالص با اندازه ذره  7/2نانومتر را نشان دادند .همچنين
هيچ پيکي از نقره يا روي در طيفهاي  XRDمربوط به
کاتاليستهاي نوري  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با هر دو روش
ديده نشد که اشاره به اين دارد فناوري هيدروترمال و سل ـ ژل
با بهره باال ذرههاي فلز را بر روي کاتاليست نوري  TiO2پراکنده
ساخته است ].[14
32

بررسي نتيجههاي تصويرهاي به دست آمده از  TEMنانوذره هاي
Ag/Zn-TiO2

تصويرهاي  TEMنانوذرههاي تهيه شده با روش هيدروترمال
و سل ـ ژل ( 1/75درصد مولي نقره و  1/5درصد مولي روي)
در شکل  - 3الف و  - 3ب نشان داده شده است .اين تصويرها
نشان ميدهند کاتاليستهاي نوري تهيه شده در ابعاد نانو ميباشند.
براي نانوذرههاي به دست آمده از روش هيدروترمال ،توزيع
يکنواختي از ذره ها با ساختار کروي قابل ديدن است .همانگونه
که در شکل  - 3ب ديده ميشود نانو ذرههاي به دست آمده
از روش سل ـ ژل تجمع و انباشتگي نسبتا بااليي را نشان ميدهند.
با توجه به انباشتگي کمتر ذرههاي به دست آمده از روش
هيدروترمال نسبت به روش سل ـ ژل ،سطح ويژه بزرگتري براي
نانوذرههاي بهدست آمده از روش هيدروترمال قابل دستيابي است
و در نتيجه توانايي جذب سطحي کاتاليست نوري به طور
چشمگيري افزايش مييابد ] .[15ميانگين اندازه نانوذرههاي
تهيه شده کمتر از  21نانومتر است که با نتيجه هاي به دست آمده
از الگوهاي ( XRDفرمول دباي ـ شرر) مطابقت دارد.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 5ـ تصوير  TEMنانوذرههای  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش :الف) هيدروترمال و ب) سل ـ ژل.

بررسي اندازه سطح ويژه و توزيع اندازه حفرههاي نانوذرههاي
تهيه شده
شدت

31

8

0

0

2

1

انرژی (کيلو الکترون ولت)

شکل 0ـ طيف  EDXنانوذرههای  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش
هيدروترمال.

تجزيه عنصري ) (EDXنانوذره هاي Ag/Zn-TiO2

طيف  EDXنانوذرههاي 1/75( Ag/Zn-TiO2درصد مولي نقره
و  1/5درصد مولي روي) تهيه شده با روش هيدروترمال در شکل 4
نشان داده شده است .پيکهاي مربوط به  Ti, O, Ag, Znاز روي
اين شکل قابل ديدن است .وجود يونهاي  Ag+و Zn+2
در کاتاليست نوري تهيه شده ،با اين تجزيه تأييد ميشود .امکان
تعيين يونهاي فلزي  Ag+و  Zn +2با مقدارهاي بسيار پايين
از طريق اين تجزيه ،به توزيع منظم و يکنواخت يونهاي فلزي
نسبت داده ميشود ].[16 ،17
علمي ـ پژوهشي

همدماي جذب ـ واجذب گاز نيتروژن بر سطح نانوذره هاي
تهيه شده با روش هيدروترمال و سل ـ ژل ( 1/75درصد مولي نقره
و  1/5درصد مولي روي) در شکل  5نشان داده شده است.
نمونهها از همدماي نوع  IVطبقه بندي آيوپاک تبعيت ميکنند که
نشانگر وجود ماده هايي با ساختار تخلخلي مزوپروس است
و يک حلقه پسماند 1از نوع  H2دارند ].[18
در جدول  ،2مشخصه هاي ساختاري نانوذرههاي تهيه شده
با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته است .شکل  ،6توزيع اندازه
خلل و فرج را نشان ميدهد که با استفاده از روش  BJHو
از منحني واجذب سطحي محاسبه شده است .ميتوان ديد که
متوسط اندازه خلل و فرج براي نانوذرههاي تهيه شده به روش
هيدروترمال و سل ـ ژل به ترتيب برابر با  7/6و  8/9نانومتر
ميباشد .ديده ميشود براي نانوذرههاي ديده شده به روش
هيدروترمال ،اندازه روزنهها کوچکتر است .ميتوان نتيجه گرفت
که تجمع بلورهاي کوچکتر ،تشکيل روزنههاي ريزتري را
داده است ]. [19
بررسي اندازه سطح ويژه نانوذرههاي تهيه شده

مساحت سطح ويژه با استفاده از روش  BETو از منحني جذب سطحي
براي نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش هيدروترمال و
سل ـ ژل به ترتيب برابر با  98/15و  65/9 m2/gبه دست آمده است.
فراينـدهاي کاتاليزگـري نـوري ،واکنشهاي شيميايـي هستنـد
35
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جدول 2ـ بررسي ويژگيهای ساختاری نانوذرههای تهيه شده.

متوسط اندازه خلل و فرج
(نانومتر)

حجم کلي خلل و فرج
(سانتيمتر مکعب بر گرم)

مساحت سطح ويژه
(متر مربع بر گرم)

نمونه

7/6

1/178

98/15

 Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش هيدروترمال

9/8

1/114

65/9

 Ag/Zn- TiO2تهيه شده با روش سل ـ ژل
91

311

23

1/3

3

1

V0 / cm5(STP)g -3

31

1

51

3

P/Po

V0 / cm5(STP)g -3

03

01

1
1

1/3

P/Po

شکل  3ـ نمودار همدمای جذب-واجذب گاز نيتروژن بر سطح نانوذره های  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش :الف) هيدروترمال و ب) سل ـ ژل.

dVp/drp

01

32

51

31

1

1

rp/nm

dVp/drp

91

38

0

3

31

1

rp/nm

شکل  0ـ نمودار توزيع اندازه خلل و فرج سطح نانوذرههای  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش :الف) هيدروترمال و ب) سل-ژل.

که در سطح ذرهها انجام ميگيرند .با افزايش مساحت سطح ذرهها،
ميزان تماس آنها با واکنشگرها افزايش يافته و در نتيجه ميزان
کارايي آن ها در فرايندهاي کاتاليزگري نوري بيشتر ميشود ].[21
سطح ويژه بزرگتر کاتاليست نوري  Ag/Zn-TiO2تهيه شده
با روش هيدروترمال در مقايسه با کاتاليست نوري Ag/Zn-TiO2
تهيه شده با روش سل ـ ژل ميتواند دليلي بر افزايش کارايي آن باشد.
30

بررسي فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي تهيه شده

اثر در صد مولي نقره و روی در ميزان حذف  MeOبه وسيله نانو
کاتاليست نوری  Ag/Zn-TiO2از آب
نانوذرههاي Ag/Zn-TiO2

به منظور تعيين فعاليت کاتاليزگري نوري
و يافتن مقدار بهينه  Agو  Znدر کاتاليست نوري ،Ag/Zn-TiO2
يک سري آزمايش ها بر روي حذف  MeOاز آب زير تابش
علمي ـ پژوهشي

تهيه و شناسايي نانوذرههای  Ag/Zn-TiO2با روشهای گوناگون ...
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جدول 5ـ نسبتهای مولي  Ag:Znدر نانو ذرههای تهيه شده  Ag/Zn-TiO2و ثابت سرعت ظاهری واکنش حذف  MeOاز آب.

ثابت سرعت ظاهري

درصد مولي روي :نقره

شماره نمونه

ثابت سرعت ظاهري

درصد مولي روي :نقره

شماره نمونه

1/1382

1 :1/25

5

1/1312

1:1

1

1/1711

1/75 :1/25

6

1/1418

1/25:1

2

1/1825

1/75 :1/5

7

1/1611

1/75:1

3

1/1754

1/75 :1/75

8

1/1546

1:1

4

) black light (36W,365 nmدر حضور 411 mg/L
از نانوکاتاليزگري نوري  Ag/Zn-TiO2تهيه شده با روش سل ـ ژل
انجام گرفت .نتيجه اين آزمايش ها در جدول  3نشان داده شده
است .ديده ميشود با دوپه نمودن نقره و روي به ،TiO2
فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي به دست آمده به ميزان
چشمگيري افزايش مييابد.
بيشترين ميزان تخريب براي نمونه شماره  7ديده شد که
در آن ميزان نقره و روي به ترتيب  1/75و  1/5درصد مولي بود.
فعاليت کاتاليزگري نوري باالي نمونه شماره  7مي تواند با توجيه
عاملهاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد:
الف)  TiO2يک نيمه هادي فعال نوري است و زماني که زير
تابش نور با انرژي معادل يا بزرگتر از انرژي باند گپ آن واقع ميشود،
الکترونها از تراز واالنس به تراز هدايتي برانگيخته ميشوند و
باعث ايجاد حفره هاي مثبت در تراز واالنس ميشوند ].[21
() 3





TiO2  hv  TiO2 e  h 

() 4

h   H2 O  * OH  H

() 5

h   OH  * OH

()6

OH  dye  CO2  H2 O

() 7

h   e  N  energy

*

ب) نتيجههاي جدول  3نشان مي دهد با دوپه کردن نقره تا
 1/75درصد مولي ،ثابت سرعت ظاهري واکنش به ميزان چشمگيري
افزايش مييابد .کلسينه کردن مستقيم نمونههاي داراي يونهاي
نقره ،امکان ايجاد ذرههاي نقره را در دماي باالي411 °C
با فرايند تخريب گرمايي فراهم ميسازد ] Serry .[22و همکاران،
تخريب حراررتي  Ag2Oبه  Agرا در سامانه  TiO2مورد بررسي
قرار دادهاند ] .[23نقره دوپه شده به  TiO2ميتواند به طور
علمي ـ پژوهشي

غيرمستقيم ،فرايند انتقال بار در سطح را تغيير داده و به عنوان
يک گيرنده مؤثّر الکترون عمل نمايد ] .[23کاهش ترکيب دوباره
جفت الکترون ـ حفره ميتواند منجر به فعاليت کاتاليزگري نوري باال شد.
تراز فرمي  Agپايين تر از باند هدايتي  TiO2است و الکترونها
ميتوانند به راحتي از باند هدايتي  TiO2به  Agمنتقل شوند ].[24
از اين رو ،تشکيل سد شاتکي در ناحيه تماس نقره و تيتانيم دي اکسيد
امکان پذير است ] .[22در آزمايش هاي مربوط به حذف آالينده از آب،
نقره ،الکترون هاي ربوده شده را در محلول رها ميسازد .از ترکيب
اين الکترونها با اکسيژن حل شده در آب ،راديکال هيدروکسيل و
سوپر اکسيد تشکيل ميشوند ] .[23در هر حال وقتي ميزان نقره
دوپه شونده بيشتر از  1/75درصد مولي باشد ،کاهش در فعاليت
کاتاليزگري نوري ديده ميشود .همچنين در جدول  3تأثير
درصد مولي روي در فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي تهيه شده
مورد بررسي قرار گرفته است .ديده ميشود دوپه نمودن يونهاي
روي تا  1/5درصد مولي ،منجر به افزايش فعاليت کاتاليزگري
نوري ميشود .روي نيز همانند نقره تراز فرمي پايينتري از
تيتانيم دي اکسيد دارد و ميتواند الکترونهاي تهييج شده را به دام اندازد.
ولي هرگاه درصد مولي روي افزايش يابد کاهش در فعاليت
کاتاليزگري نوري ديده ميشود .بنابراين حضور مقدار کمي از فلز
در کنار کاتاليست نوري ميتواند الکترونها و حفره هاي ايجاد شده را
به دام انداخته و از ترکيب مجدد آنها جلوگيري کند .با توجه
به اينکه تراز فرمي  Agو Znپايين تر از  TiO2است ,الکترونها ميتوانند
به راحتي از  TiO2به  Agو Znمنتقل شوند ] .[24در اين حالت
امکان ترکيب دوباره اين الکترونها با حفرههاي ايجاد شده
در سطح  TiO2وجود ندارد .در نتيجه حفرههاي بيشتري در سطح
حضور يافته و در واکنشهاي اکسايش  OH-و  H2Oبه راديکالهاي
هيدروکسيل شرکت ميکنند .راديکالهاي هيدروکسيل پتانسيل
اکسايش بااليي را براي تخريب آاليندهها دارا بوده و مسئول
تخريب آاليندهها و تبديل آنها به  CO2و  H2Oهستند ].[25
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1/32

1/10

1/15

ثابت سرعت ظاهری واکنش

1/19

1
روش سل ـ ژل

روش هيدروترمال

شکل 0ـ اثر روش تهيه بر ثابت سرعت ظاهری واکنش حذف
کاتاليزگری نوری  MeOاز آب.

ميزان راديکالهاي هيدروکسيل و الکترون ـ حفرههاي ايجاد شده
تأثير مستقيمي در فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرهها دارد.
ميتوان نتيجه گرفت در نمونه شماره  7با  1/75درصد مولي نقره
و  1/5درصد مولي روي ،سرعت جدا شدن الکترون ـ حفره و
تشکيل راديکال هاي هيدروکسيل بسيار باالست .در نانو ذره هاي
تهيه شده ،مقدار بهينه روي دوپه شده در مقايسه با مقدار بهينه
نقره دوپه شده پايين است .بايد اشاره کرد شعاع يوني فلزهاي
دوپه شونده عامل مهمي است که ميتواند ميزان فعاليت
کاتاليزگري نوري تيتانيم دي اکسيد را تحت تاثير قرار دهد ].[26
در فرايندهاي کاتاليزگري نوري ،يونهاي فلزي دوپه شده با شعاع
يوني بزرگتر از ( Ti +4مانند نقره) که محلهاي درون شبکه اي را
اشغال ميکنند ،نسبت به يون هاي فلزي دوپه شده با شعاع يوني
نزديکتر به ( Ti +4نظير روي) که جايگزين يونهاي تيتانيم
در شبکه بلوري  TiO2ميگردند ،بسيار مفيدتر و مؤثرتر عمل ميکنند.
يونهاي فلزي واقع شده در محلهاي درون شبکه اي در فرايند
جداسازي بار و جلوگيري از ترکيب دوباره جفت الکترون ـ حفره
تأثير بهسزايي دارند .بر اساس اين پژوهشها ،نقره و روي
به طور جداگانه ،الکترون هاي تهييج شده را به تله انداخته
و با جلوگيري از ترکيب دوباره الکترون ـ حفره باعث بهبود فعاليت
کاتاليزگري نوري ميشوند Riaz .و همکاران نشان دادند فعاليت
کاتاليزگري نوري نانوذرههاي  Fe/TiO2در حذف آالينده Orange II
بسيار باالست ] .[27در هر حال وقتي مقدار نقره و روي خيلي زياد باشد،
کاهش در فعاليت نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2ديده ميشود.
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اثر محدود کننده فلزهاي در فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذرههاي
 Ag/Zn-TiO2مي تواند چندين دليل داشته باشد:
الف) پوشش بيش از حد سطح  TiO2توسط  Agو Znباعث
کاهش ميزان رسيدن نور به سطح  TiO2شده در نتيجه ميزان
توليد الکترون-حفره کاهش يافته و باعث پايين آمدن فعاليت
کاتاليزگري نوري  TiO2ميشود ].[28
ب) نشست  Agو  Znبر روي سطح  TiO2سايتهاي فعال
موجود درسطح آن را که براي واکنش کاتاليزگري نوري مناسب
ميباشد اشغال نموده و باعث کاهش فعاليت  TiO2ميشوند ].[29
ج) مقدار اضافي  Agو  Znمي تواند به عنوان مرکز ترکيب
الکترون ـ حفره عمل کرده و سرعت تخريب کاتاليزگري نوري را
کاهش دهد ].[31 ،31
د) با افزايش ميزان  Agو  ،Znاحتمال ربوده شدن حفرهها
به وسيله ذره هاي فلزهاي افزايش مييابد .در نتيجه احتمال
واکنش حفرهها با آاليندههاي جذب شده بر سطح کاتاليست نوري
کمتر ميشود.
بررسي تأثير روش تهيه بر روي فعاليت کاتاليزگري نوري نانوذره ها

پژوهش حاضر نشان داد روش تهيه نانوذرهها تاثير بهسزايي
در فعاليت کاتاليزگري نوري آنها داراست .همانگونه که در شکل 7
ديده ميشود نانو ذرههاي به دست آمده از روش هيدروترمال،
فعاليت باالتري را نسبت به نانو ذره هاي به دست آمده از روش
سل ـ ژل دارا هستند .بررسيها نشان داده است فعاليت کاتاليزگري نوري
نانو ذرهها به شدت وابسته به اندازه ذره ها ،سطح ويژه کاتاليستهاي
نوري و ريخت شناسي و مورفولوژي نمونهها است ] .[32بر اين اساس،
فعاليت کاتاليزگري نوري باالي نمونه تهيه شده با روش هيدروترمال
ميتواند با توجيه موردهاي زير بررسي شود:
الف) طبق نتيجههاي به دست آمده از  ،XRDنانوذره هاي
تهيه شده با روش سل ـ ژل ترکيبي از  86%فاز آناتاز و 14 %
فاز روتيل را نشان دادند .درحالي که ،براي نانو ذرههاي تهيه شده
با روش هيدروترمال ،فاز آناتاز خالص ديده شد .همانگونه که
ميدانيم در فعاليت کاتاليزگري نوري ،فاز آناتاز فاز برتر بوده و
نسبت به روتيل و بروکسيت ،فعاليت بهتري را نشان مي دهد.
ب) سرعت ترکيب دوباره الکترون ـ حفره بستگي به اندازه
ذرهها دارد از اين رو اندازه ذره هاي کاتاليستهاي نوري پارامتر مهمي
در فعاليتهاي کاتاليزگري نوري محسوب ميشود .وقتي
ذرهها در ابعاد نانو تهيه ميشوند بسياري از خاصيت هاي
علمي ـ پژوهشي
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تهيه و شناسايي نانوذرههای  Ag/Zn-TiO2با روشهای گوناگون ...

جدول 0ـ مقدارهای  EE0در حذف  MeOبه وسيله نانوذرههای
 Ag/Zn-TiO2تهيه شده با دو روش هيدروترمال و سل ـ ژل.

انرژي الکتريکي مصرفي

روش

48/21

هيدروترمال

68/42

سل ـ ژل

فيزيکي و شيميايي آنها تغيير مي يابد .در اين حالت اختالفهاي
کوچک در اندازه ذره ها منجر به تغييرهاي بزرگ در نسبت سطح
به حجم ميشود و سرعت ترکيب الکترون ـ حفره را تحت تأثير
قرار ميدهد ] .[33کاتاليست تهيه شده با روش هيدروترمال،
با وجود دارا بودن اندازه ذرههاي ريزتر ،فعاليت کاتاليزگري نوري
باالتري را نشان دادند.
ج) سطح ويژه بزرگ در کاتاليستهاي نوري به عنوان عاملي
مهم در واکنشهاي تخريب کاتاليرگري نوري محسوب ميشود.
زيرا تعداد بيشتري از مولکول هاي آلي بر روي کاتاليست نوري
جذب سطحي شده و سرعت واکنش را افزايش ميدهند ].[34
انباشتگي کمتر ذرههاي به دست آمده از روش هيدروترمال
نسبت به روش سل ـ ژل (تصويرهاي  ، )SEMسطح ويژه بزرگتري
براي نانوذرهها فراهم آورده و در نتيجه توانايي جذب سطحي
کاتاليست نوري را به طور چشمگيري افزايش ميدهد .نانوذرههاي
 Ag/Zn-TiO2سنتز شده با روش هيدروترمال به دليل دارا بودن
سطح ويژه بزرگتر ،فعاليت کاتاليزگري نوري بيشتري از خود
نشان ميدهند.
ارزيابي انرژي الکتريکي به ازاي هر مرتبه در فرايند کاتاليزگري
نوري

از ميان عاملهاي مهمي که در انتخاب فناوري تصفيه پساب
نقش دارند ،اغلب عامل اقتصادي نقش مهمتري را بازي ميکند ].[35
از آنجا که فرايند کاتاليست ناهمگن نوري براي انجام ،نياز
به انرژي الکتريکي دارد ميزان انرژي الکتريکي مصرفي به عنوان
عاملي مهم در ارزيابي هزينههاي تصفيه در صنعت درنظر
گرفته ميشود و قسمت بيشتري از هزينه هاي عملياتي را به خود
اختصاص ميدهد .براي يک راکتور ناپيوسته  EEOبه صورت زير
تعريف ميشود ]:[36
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در اين معادله EEO ،با واحد  kWh/m3orderبه عنوان
کيلووات ساعتهاي مورد نياز از انرژي الکتريکي براي کاهش
غلظت آالينده در واحد حجم آب آلوده شده تعريف ميشود.
 Pelتوان الکتريکي ورودي به سامانه بر حسب کيلووات t ،زمان تابش
بر حسب دقيقه V ،حجم آب موجود در راکتور بر حسب ليتر و
 C0و  Cبه ترتيب غلظتهاي آغازين و پاياني آالينده ميباشند.
ميزان انرژي الکتريکي مصرفي نانوذره هاي Ag/Zn-TiO2
تهيه شده با دو روش هيدروترمال و سل ـ ژل در فرايند حذف
 MeOاز آب با استفاده از داده هاي به دست آمده براي ثابت
سرعت ظاهري و به کمک معادلهي ( )8در جدول  4گزارش شده است.
همانگونه که ديده ميشود ميزان انرژي الکتريکي مصرفي
براي حذف  MeOاز آب به وسيله نانوذرههاي Ag/Zn-TiO2
تهيه شده با روش هيدروترمال ،کمتر از ميزان انرژي الکتريکي مصرفي
براي حذف  MeOاز آب به وسيله نانوذرههاي Ag/Zn-TiO2
تهيه شده با روش سل ـ ژل ميباشد.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2به روش
هيدروترمال و سل ـ ژل تهيه شدند .ساختار و ريخت شناسي نانوذرههاي
تهيه شده با روشهاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفت.
نانوذرههاي  Ag/Zn-TiO2فعاليت باالتري را نسبت به نانوذرههاي
 Ag -TiO2 ،TiO2و  Zn-TiO2درحذف متيل اورانژ از خود نشان دادند.
چنين فعاليتي مي تواند به اثر دوپه نمودن همزمان دو فلز
در ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و مکانيسم انتقال بار نسبت داده شود.
همچنين تأثير روش تهيه در ساختار بلوري نانوذرهها ،اندازه
نانوذرهها و سطح ويژه کاتاليستهاي نوري مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجهها نشان داد نانوذرههاي تهيه شده با روش هيدروترمال
فعاليت کاتاليزگري نوري باالتري نسبت به نانوذرههاي تهيه شده
با روش سل ـ ژل دارا ميباشند .بر اساس کار پژوهشي انجام شده،
ميتوان نتيجه گرفت ساختار بلوري و نوع فازها ،اندازه ذره ها،
مساحت سطح ويژه و نيز مورفولوژي نانوذرههاي تهيه شده
به شدت وابسته به روش تهيه بوده و ارتباط مستقيم با فعاليت
کاتاليزگري نوري نانوذره ها دارد.
قدرداني

از دانشگاه پيام نور به دليل حمايتهاي مالي در انجام اين پروژه
تقدير و تشکر ميشود.
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