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چکيده
هدف از اين تحقيق ،تهيه نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل به عنوان يک فوتوکاتاليست حساس به نور مريي مي باشد.
براي اين منظور ،ابتدا با استفاده از روش آندايزينگ الکتروشيميايي ،نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم بر روي سطح تيتانيوم سنتز شد ،سپس با غوطه وري
نانولوهاي حاصل در محلول آبي نيترات نيکل ،فيلمي از نانوذرات نيکل بر روي سطح نانولوله ها ايجاد شد .مورفولوژي و ساختار کريستالي فيلمهاي
حاصل با استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکترون روبشي و آناليز پراش اشعه ايکس بررسي شد .براي تعيين ترکيب و تائيد حضور نانوذرات نيکل از طيف
سنجي پراش انرژي پرتو ايکس ( )EDXاستفاده شد .در ادامه بررسي کارايي فوتوکاتاليستي نانوکاتاليست هاي حاصل جهت حذف رنگ متيلن بلو انجام
گرفت .نتايج آزمايشات فوتوکاتاليستي نشان داد که نانوکاتاليست هاي حاصل از فعاليت برخوردار هستند.
واژگان کليدي :نانولوله ،آندايزينگ ،دي اکسيد تيتانيوم ،فوتوکاتاليست ،نانوذرات نيکل ،متيلن بلو

 -1مقدمه
وجود آاليندههاي سمي و خطرناک در محيط زيست و آبهاي آشاميدني که منشأ آنها پساب صنايع مختلف است ،يکي از
مشکالت عمده انسانهاست .روشهاي مختلفي براي حذف اين آالينده ها وجود دارد .در ميان اين روشها ،فوتوکاتاليستهاي
مبتني بر مواد نيمه رسانا ،توجه گستردهاي را به خود جذب کرده است .فوتوکاتاليست ها يا کاتاليزورهاي نوري ،گروهي از
کاتاليزورها مي باشند که با قرار گرفتن در معرض تابش نور عملکرد خود را نشان مي دهند .فوتوکاتاليستها معموال اکسيدهاي
جامد نيمه هادي هستند که با جذب فوتون ،جفت الکترون -حفرههايي در آنها ايجاد ميشود که اين جفت الکترون -حفرهها
ميتوانند با مولکولهاي موجود در سطح ،واکنش داده و راديکالهاي فعال توليدکنند [ .]1-5عيب عمده فرايندهاي
فوتوکاتاليستي که کاربرد آنها را در مقياس بزرگ و صنعتي محدود کرده است؛ عبارت است از شکاف باند زياد
فوتوکاتاليستهاي رايج که مانع از جذب نور مرئي خورشيدي در آنها ميشود .از آنجايي که نور مرئي درصد بيشتري از نور
خورشيد را نسبت به فرابنفش دارد ،تخريب آاليندهها توسط نور مرئي نسبت به تابش فرابنفش ارجحيت بيشتري دارد .دي
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اکسيد تيتانيوم به علت قيمت پايين ،عدم نياز به انرژي باال ،بازدهي باال و عدم ايجاد آلودگي از بقيه مشهورتر است .دي اکسيد
تيتانيوم کاربردهاي فراواني در زمينه هاي مختلف سنتز شيميايي ،حفظ محيط زيست و پزشکي دارد .از خواص فتوکاتاليستي
 TiO2ميتوان در تصفيه آلودگي ها استفاده نمود .با توجه به اينکه شکاف باند  TiO2در حدود  3/2الکترون ولت مي باشد؛
اين ماده فقط در ناحيه امواج فرابنفش ( )UVفعال ميباشد ,جهت فعال شدن اين فتوکاتاليست در ناحيه مرئي و استفاده
ب هينه از نور خورشيد با دوپ نمودن برخي از ترکيبات مي توان شکاف باند  TiO2را کاهش داد بطوريکه در ناحيه امواج مرئي
فعال شود [.]6-10
امروزه توليد مواد نانوساختار به يکي از شاخههاي اصلي در فناوري نانو تبديل شده است .ماده نانوساختار ،به هر ماده اي که
حداقل يکي از ابعاد آن در مقياس نانومتري (زير  100نانومتر) باشد ،اطالق مي شود .نانوساختارها داراي نسبت سطـح به حجم
بسيار زيادي هستنـد .از ميان نانوساختارهاي مختلف ،نانوساختارهاي تک بعدي نظير نانولهها از اهميت ويژهاي برخوردار
هستند .نانولوله ها به دليل نسبت سطح به حجم باالي ساختار آنها و مجراي الکتريکي يک بعدي ،ميتوانند عملکرد بهتري
نسبت به ديگر نانوساختارها مانند نانوذرات از خود نشان دهند .بعالوه مشکل عمده استفاده از نانوذرات در فرآيند حذف
فوتوکاتاليستي رنگها ،جداسازي از محلول و بازيافت دوباره آنهاست که نياز به تثبيت نانوذرات بر روي سطح را دارد اما اين
عمل نيز با مشکالتي همراه است که يکي از عمده ترين مشکالت کنده شدن اليه نازک نانوذرات بوسيله آب است که مقرون به
صرفه نيست اما سنتز نانولوله ها بر روي سطح بستر که چسبندگي خوبي با زيراليه داشته و همچنين از طول عمر زيادي
برخوردارند؛ معايب روش تثبيت نانوذرات بر روي سطح را مرتفع مي کند[9و.]10
در کار حاضر ،نانولولههاي  TiO2اصالح شده با نانوذرات نيکل به عنوان يک فوتوکاتاليست حساس به نور مريي ،ابتدا با استفاده
از روش آندايزينگ الکتروشيميايي و در ادامه ،با غوطه وري در محلول آبي نيترات نيکل تهيه شدند .نانولوله هاي دياکسيد
تيتانيوم را مي توان با روش هاي مختلفي همچون سل ژل ،هيدروترمال ،رسوبدهي در بستر آلوميناي متخلخل و اکسايش آندي
(آندايزينگ) تيتانيوم تهيه کرد .از بين روشهاي مختلفي که براي تهيه نانولولههاي  TiO2وجود دارد ،روش آندايزينگ به دليل
توليد آسان و کنترل راحت پارامترهاي تأثيرگذار بر روي مورفولوژي نانولولههاي (از قبيل ولتاژ ،زمان و ترکيب الکتروليت و،)...
يکي از کارآمدترين روشهاي تهيه نانولولههاي دي اکسيد تيتانيوم است .سپس خواص فوتوکاتاليستي نانوکاتاليستهاي حاصل
جهت حذف رنگ متيلن بلو در زير نور مريي مورد مطالعه قرار گرفت .متيلن بلو ،رنگ شيميايي آروماتيک پرکاربرد و مهم در
صنايع نساجي است؛ با توجه به آروماتيک بودن آن سمي ،سرطان زا و جهش زا است .بنابراين حذف آن از پسابها بسيار مهم و
حياتي است.
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 -2روش تجربي
 -1-2مواد شيميایي مورد استفاده
براي سنتز نانولولههاي  TiO2از ورقهاي تيتانيوم با خلوص  %99/99استفاده شد .نيتريک اسيد ،فلوريدريک اسيد ،دي متيل
سولفوکسيد و نيکل نيترات ،همه مواد از محصوالت شرکت مرک آلمان بودند.
 -2-2دستگاهها
سنجش غلظت رنگ در نمونه هاي استاندارد و مجهول با استفاده از اسپکتروفتومتر دوپرتويي پرکين المر UV/visible
مدل  Lambda25انجام شد .فازشناسي و بررسي ساختار فازي نانوکاتاليستهاي حاصل توسط دستگاه آزمون پراش پرتو
ايکس ساخت شرکت فيليپس ) (Philips X’Pertانجام شد .الگوهاي پراش پرتو ايکس با استفاده از المپ  CuKαدر
محدوده زواياي  2θ =20º-80ºبررسي شد .جهت مطالعه مورفولوژي سطح نمونه ها از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي
نشر ميداني ) (FE-SEM, Hitachi S-4160, Japanاستفاده شد.
 -3-2آندایزینگ تيتانيوم و تهيه نانولولههاي دياکسيدتيتانيوم
ابتدا صفحات تيتانيوم با ضخامت 1ميليمتر در ابعاد مشخص ( )1×1تهيه و به يک سيم لحيم شد و سپس بوسيله رزين پلي-
استايرن مانت شد .تمام نمونهها بوسيله کاغذ سمبادههاي مختلف از سمباده زبر ( )80تا سمباده نرم ( )2500سمباده زده شد
تا سطح نمونهها کامال صاف و آينهاي شود .درنهايت نمونهها با آب مقطر شسته شدند .در فرآيند آندايزينگ ،به منظور فعال-
سازي سطح و از بين بردن اليه اکسيد احتمالي ،نمونههاي آماده شده تيتانيوم به مدت  10تا  20ثانيه در محلول
 HF:HNO3:H2Oبا درصد حجمي 10:40:50قرار گرفت و سپس با آب مقطر کامال شسته شد .نمونه تيتانيوم فعال شده به
ق طب مثبت تامين کننده ولتاژ مستقيم (به عنوان آند) متصل گرديد؛ درحاليکه قطب منفي تامين کننده ولتاژ (به عنوان کاتد)
به يک قطعه پالتين با مساحت حدود  12سانتي متر مربع متصل شد .سپس آند و کاتد در محلولهاي آندايزينگ حاوي  98ميلي
ليتر دي متيل سولفوکسيد و  2ميلي ليتر فلوريدريک اسيد قرار گرفته و فرآيند آندايزينگ در دماي اتاق و در ولتاژ  40ولت به
مدت  8ساعت انجام شد .با استفاده از همزن مغناطيسي محلول الکتروليت در حين آزمايش با سرعت معين به هم زده ميشد
[.]8
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 -4-2سنتز ذرات نيکل بر روي سطح نانولوله ها به روش غوطهوري
پس از تهيه نانولولههاي دياکسيدتيتانيوم بر روي صفحات تيتانيوم؛ نمونه ها در محلول حاوي 0/05موالر از نمک نيکل نيترات
در دماي  70درجه سانتيگراد به مدت  3و  5ساعت غوطهور گرديد .پس از غوطهوري ،نمونه ها از محلول خارج شده ،شسته
و خشک گرديدند [.]9
 -5-2بررسي خاصيت فوتوکاتاليستي نمونههاي تهيه شده
به منظور بررسي خواص فوتوکاتاليستي نمونه ها  ،از آزمون تخريب رنگ متيلن بلو استفاده شد .در اين راستا ،نمونهها در درون
 100ميلي ليتر محلول حاوي  2ميليگرم بر ليتر از متيلن بلو قرار گرفت و ضمن همزدن محلول ،تحت تابش نور المپ زنون با
قدرت  200وات قرارگرفتند .براي تعيين ميزان تخريب رنگ ،هر  10دقيقه يکبار چند سيسي از محلول را برداشته و طيف
 UV-Visibleاز آن گرفته شد و اين عمل تا  120دقيقه تکرار شد .در تمام موارد سعي مي شد حجم محلول ثابت باقي
بماند .براي ثابت ماندن دماي محلول تحت تابش نور المپ زنون ،از يک سيستم خنک کننده استفاده شد[.]2
 -3نتايج و بحث
 -1-3تعيين مشخصات نانوکاتاليست هاي تهيه شده:
شکل  1نتايج حاصل از آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي را براي نمونه هاي مربوط به نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم
خالص و اصالح شده با نانوذرات نيکل نشان مي دهد .مشاهده مي شود که در اثر آندايزينگ تيتانيوم ،نانولوله هاي بسيار منظم
و يکنواخت با قطري در حدود  50-70نانومتر بر روي سطح تيتانيوم ايجاد شده است .همچنين در اثر غوطه وري نمونه ها،
نانوذرات نيکل با ابعاد  40-80نانومتر بر روي سطح اييجاد شده اند و با افزايش زمان غوطه وري نمونه ها ،ضمن افزايش تعداد
آنها؛ اندازه ذرات نيز به تدريج افزايش مي يابد
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شکل  . 1تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMمربوط به نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم :شکل ( )aخالص )b( ،اصالح شده با نانوذرات
نيکل از طريق غوطه وري به مدت  3ساعت و ( )cاصالح شده با نانوذرات نيکل از طريق غوطه وري به مدت  5ساعت
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جهت شناسايي عناصر تشکيل دهنده نمونه ها ،از آناليز توزيع انرژي الکتروني اشعه ايکس ) (EDXاستفاده شد .نتايج اين
آناليز در شکل شماره  2ارائه شده است .مقايسه اين طيفها با هم ،نشان مي دهد که با غوطه وري نمونه ها در محلول حاوي
 0/05موالر از نمک نيکل نيترات ،پيکهاي نيکل در طيف ظاهر مي شود .حضور پيکهاي تيتانيوم ،نيکل ،نيتروژن ،اکسيژن و
کربن ،تشکيل نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل را نشان مي دهد.

شکل  .2آناليز توزيع انرژي الکتروني اشعه ايکس ) (EDXبراي نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم ( )aخالص و ( )bاصالح شده با نانوذرات نيکل
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جهت شناسايي فاز نانولولههاي  TiO2سنتز شده ،از پراش پرتو ايکس در محدوده  2θ =20º-80ºاستفاده شد .شکل 3
الگوهاي پراش پرتو ايکس مربوط به نانولوله هاي د ي اکسيد تيتانيوم خالص و نانولوله هاي اصالح شده با نانوذرات نيکل را
نشان مي دهد .نتايج بدست آمده از الگوهاي پراش پرتوي ايکس ،ساختار کريستالي  TiO2آناتاز را نشان داد .همچنين حضور
نيکل در نمونه غوطه ور شده نيز تائيد شد.

Ni: Nickel
A: Anatase
T: Titanium

T
T

CuO

T
Ni T

A Ni T
A

)Intensity(a.u.

Ni
T

T
Ni
A

A

A

a
b

80

70

60

50

40

30

20

)2Theta (degree

شکل  .3تصوير باال XRD :دي اکسيد تيتانيوم استاندارد .تصوير پائين XRD :براي ( )aنانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم خالص و ( )bاصالح شده با
نانوذرات نيکل
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به منظور بررسي جذب نانوفوتوکا تاليستهاي تهيه شده در ناحيه مريي و فرابنفش و همچنين تعيين شکاف باند نمونه ها ،طيف
بازتاب پخشي ( )RDSگرفته شد و نتايج در شکل  4نشان داده است .شکاف باند را مي توان با استفاده از رابطة تائوک
محاسبه کرد:
(h )  Ah  E g 

n/2

در اين رابطه؛  αضريب جذب A ،ثابت جذب hυ ،انرژي تحريک Eg ،شکاف باند (گاف انرژي اپتيکي) و  nنيز براي انتقال
مستقيم برابر با  1و براي انتقال غير مستقيم برابر با  2است .برونيابي بخش خطي اين نمودارها ،مقدار شکاف باند (گاف انرژي
اپتيکي) نمونه ها را مي دهد [ .]11-13مشاهده مي شود که نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم خالص داراي شکاف باند 3/23
الکترون ولت است در حاليکه در اثر غوطه وري نمونه ها و اصالح نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم با نانوذرات نيکل ،شکاف باند
کاهش يافته و براي نمونه نانولوله دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل از طريق غوطه ورسازي به مدت  3ساعت،
ميزان شکاف باند  2/48الکترون ولت بوده و براي نمونه نانولوله دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل از طريق غوطه
ورسازي به مدت  5ساعت ،ميزان شکاف باند 2/20الکترون ولت مي باشد .مشاهده مي شود که زمان غوطه ور سازي نيز بر
روي شکاف باند موثر است .شکاف باند  3/23الکترون ولت مربوط به طول موج  384نانومتر مي باشد؛ بنابراين نمونه تيتانيوم
خالص ،فقط قادر به جذب نور در ناحيه فرابنفش مي باشد و نمي تواند نور مريي را جذب کند .اما عمل اصالح آنها با نانوذرات
نيکل باعث مي شود که اين نانوفوتوکاتاليستها بتوانند نور مريي را نيز جذب کنند.
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 -2-3بررسي خواص فوتوکاتاليستي نمونه ها در تخریب رنگ

در ابتدا براي ارزيابي امکان فوتوليز مستقيم ،آزمايش تخريب متيلن بلو تحت تابش نور مرئي و بدون افزودن هر گونه
فوتوکاتاليزوري انجام شد و مشخص شد که غلظت متيلن بلو بعد از  120دقيقه از تابش نور ،ثابت باقي مانده است بنابراين مي
توان نتيجه گرفت که در اثر فوتوليز ،متيلن بلو تخريب نمي شود .عالوه بر اين ،نانوکاتاليستها پس از غوطه وري در محلول
حاوي رنگ متيلن بلو به مدت دو ساعت در محيط تاريک قرار گرفتند .بررسي تغييرات غلظت متيلن بلو نشان داد که جذب
متيلن بلو بر روي سطح کاتاليست در غياب تابش نور مرئي ،خيلي ناچيز و قابل اغماض مي باشد .بنابراين فرآيند
فوتوکاتاليستي تنها فرآيند موثر در حذف متيلن بلو مي باشد .شکل  5ميزان تخريب رنگ متيلن بلو بر روي
نانوفوتوکاتاليستهاي مختلف را نشان مي دهد در اين شکل؛  Ctغلظت نهايي و  C0مقدار غلظت اوليه محلول رنگ متيلن بلو مي
باشد .براي بدست آوردن  ،Ctبا استفاده از نمودار کاليبراسيون و قرائت ميزان جذب محلول پس از هر بار آزمايش ،مي توان
غلظت نهايي محلول را بدست آورد .همانطور که مشاهده مي شود نمونه هاي اصالح شده با نانوذرات نيکل از فعاليت
کاتاليزوري بيشتري نسبت به دي اکسيد تيتانيوم خالص برخوردار هستند .همچنين مقايسه نمونه هاي اصالح شده نشان مي
دهد که نمونه اي که به مدت  3ساعت غوطه ور شده بود ،از فعاليت بيشتري برخوردار است .در توجيه اين رفتار مي توان
عواملي همچون شکاف باند ،ميزان و غلظت نيکل ،مورفولوژي و مساحت سطح را دخيل دانست .نمونه هاي اصالح شده با نيکل،
با داشتن شکاف باند کمتر ،مي توانند عالوه بر نور فرابنفش ،نور مريي را هم جذب کنند و تعداد جفت-الکترون بيشتري ايجاد
شده و در نتيجه فعاليت فوتوکاتاليستي افزايش مي يابد .مي دانيم که پس از جذب نوري با انرژي مساوي يا بزرگتر از شکاف
باند به وسيله اين نانوفوتوکاتاليستها ،ال کترونهاي آنها برانگيخته شده و از مدار خود خارج مي شوند که نتيجه آن بر جاي
گذاشتن حفراتي است که قابليت اکسيد کنندگي بسيار بااليي دارند .در عين حال الکترونها نيز که خاصيت احيا کنندگي قوي
دارند پس از تماس با آب راديکال هاي آزاد اکسيژني -هيدرواکسيدي ايجاد مي کنند .اين راديکالها خاصيت اکسيد کنندگي
بااليي داشته و قادر خواهند بود مواد را به مواد بي خطر مانند آب و دي اکسيد کربن تبديل کنند.
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تهيه نانوفوتوکاتاليستهاي حساس به نور مریي به روش...
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شکل  .5منحني تخريب فوتوکاتاليزوري متيلن بلو ( )aتحت تابش نور و بدون افزودن هرگونه فوتوکاتاليزوري )b( ،در حضور نانولوله هاي دي اکسيد
تيتانيوم خالص )c( ،در حضور نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل از طريق غوطه وري به مدت  5ساعت و ( )dدر حضور
نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم اصالح شده با نانوذرات نيکل از طريق غوطه وري به مدت  3ساعت

 -4نتيجه گيري
نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم خالص و اصالح شده با نانوذرات نيکل به روش آندايزينگ الکتروشيميايي و غوطه وري بر روي سطح

ورقهاي تيتانيوم تهيه شدند .مشاهده نتايج  SEMنشان داد که ،در اثر آندايزينگ تيتانيوم ،نانولوله هاي بسيار منظم بر روي سطح
تيتانيوم ايجاد شده است .همچنين در اثر غوطه وري نمونه ها ،پوششي از نانوذرات نيکل بر روي سطح نانولوله ها ايجاد مي
شود .نتايج آزمايشات  EDXو  XRDحضور نانوذرات نيکل را در اين نمونه ها تائيد کرد .مطالعات نوري نمونه ها نشان داد که
شکاف باند نانولوله هاي اصالح شده با نيکل نسبت به نمونه خالص کمتر شده است .همچنين مطالعات تخريب رنگ نشان داد که در
مقايسه با نانولوله هاي دي اکسيد تيتانيوم خالص ،نمونه هاي اصالح شده از فعاليت فوتوکاتاليستي بيشتري برخوردار هستند.
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