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دریافت :فروردین  ،1389بازنگری :شهریور  ،1389پذیرش :آبان 1389

چکیده :نانو ذرات  TiO2دوپه شده با  La3+با روش سل -ژل و با استفاده از مادههای اوليهی  TiCl4و  La(NO3)3.6H2Oسنتز شدند .شناسايي

فراورده با استفاده از روشهاي  XRD ،XRF ،SEM ،EDX ،Uv-vis ،BET-BJHانجام شد .نتیجهها نشان میدهند که مادهی سنتزي حاوي
 6درصد يون  La3+بوده و حضور فازهاي آناتاز و روتيل  TiO2در کنار  La2O3تأیید شد .شکاف انرژي اين ماده  ،2/5 eVمساحت سطح ويژه آن
 59/3 m2/gو متوسط قطر حفرات آن  4/61 nmمحاسبه شد .فعاليت فوتوکاتالیتیکی نانوکاتالیست سنتز شده و  TiO2تجاري (دگوسا  )P25جهت
تجزيه رنگ آزوي کنگورد تحت تابش نورهاي فرابنفش و مرئي مورد مقايسه قرار گرفت TiO2 .دوپه شده با  La3+در مقايسه با  TiO2تجاري (دگوسا)
کارايي فوتوکاتالیتیکی بسيار باالتري در حذف رنگ تحت نور مرئي نشان داد بهطوریکه راندمان رنگزدایی با استفاده از  TiO2دوپه شده با  La3+در
مدت زمان 110دقیقه  88درصد محاسبه شد

کلمات کلیدی ،TiO2 :سل -ژل ،شکاف انرژي ،La3+ ،نانو ذرات

زيست محيطي بسيار مورد استفاده قرار گرفته است [.]13 - 7
فرايندهای تصفيهی فتوکاتالیتیکی كه ظرفيت استفاده از انرژي
پاك و اليزال خورشيد را دارند میتوانند بهعنوان جانشيني مناسب
براي روشهای متداول تصفيه که هزينه و انرژي بااليي دارند،
پيشنهاد شوند .شکاف انرژي فوتوکاتالیست  TiO2در گسترهی
پرتو فرابنفش قرار دارد .گسترهی پرتو فرابنفش تنها  5%از
گسترهی طيف خورشيدي را تشکيل میدهد در حاليکه  45%از

مقدمه
تيتانيم دياکسيد به دليل دارا بودن ضريب شکست باال ،قابليت
جذب پرتو فرابنفش ،فعاليت فوتوشيميايي ،هزينهی سنتز پايين،
پايداري شيميايي و فيزيکي تحت شرايط واکنش ،قابليت اکسايش
باال و غير سمي بودن [ ]6-1عالوه بر کاربردهاي متنوعي كه
در پيگمنتها ،نگهدارندهها ،کاتالیستها ،سراميکها و غشاهاي
ت در زمينه حذف آاليندههای
معدني دارد ،به عنوان فوتوکاتالیس 
*عهدهدار مکاتباتsiminjanitabar@yahoo.com :
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دارا بودن گروههای اسیدی ،آمینی ،آلدهیدی ،الکلی ،تیولی و غیره
میتوانند به راحتی با یونهای النتانیدی برهمکنش داشته باشند.
بنابراین ملحق کردن النتانیدها به ساختار  TiO2میتواند عامل
تأثیرگذاری در میزان جذب مواد آلی در سطح فوتوکاتالیزور بوده،
سبب افزایش ویژگی کاتالیتیکی شود [ .]20در گزارشهای قبلی
[ ]20-22بیشتر مسألههایی چون میزان تأثیر یون النتانید بر انتقال
فاز آناتاز به روتیل مورد توجه قرار گرفته بودند و تأثیر عاملهایی
چون ساختار اتمی و شعاع یون النتانید ،درصد یون النتانید دوپه
شده و ریز ساختار ماده بر انتقال فاز و ویژگیهای فوتوکاتالیتیکی
مورد بررسی قرار گرفته بودند .بعالوه بررسیهای فوتوکاتالیتیکی
گزارش شده بیشتر تنها تحت پرتو فرابنفش و بدون مقایسه با
نتیجههای نور مرئی انجام شده بودند .به نظر میرسد قابلیت بسیار
باالی نانو ذرات  TiO2دوپه شده با یون النتانید در جذب سطحی
مواد آلی ،میتواند سبب رقم خوردن کارایی فوتوکاتالیتیکی بسیار
متفاوتی در نواحی مرئي و فرابنفش شود.
3+
در اين پژوهش نانو ذرات  TiO2دوپه شده با  Laسنتز و
ویژگیهای فوتوکاتالیتیکی آن جهت حذف رنگ کنگورد (شماي
شماره  )1در نور مرئي و فرابنفش در مقايسه با  TiO2خالص مورد
بررسي قرار گرفت.

طيف خورشيد مربوط به ناحيه مرئي است .از آنجاييکه بکارگيري
انرژي خورشيدي باعث پاك و اقتصادي شدن روش تصفيه
فوتوکاتالیتیکی میشود ،بنابراين لزوم تحقيقات بيشتر در زمينه
استفاده از نور مرئي در سيستمهای فوتوکاتالیتیکی اجتناب ناپذير
بوده و توانايي تغيير حساسيت نوري از ناحيه فرابنفش به ناحيه
مرئي از نکات مهم در توسعهی فرايند فوتوکاتالیتیکی است [.]14
دوپه کردن  TiO2با برخي يونها سبب تغيير مکان لبه جذب
اين ماده به سمت طول موجهای بزرگتر میشود .اين تغيير مکان
که تحت عنوان جابجايي قرمز( )1ناميده میشود ،گاهي اوقات
سبب حساس شدن ماده به نور مرئي میشود .بنابراين ذرات TiO2
خالص با  TiO2در حالتي که يونهای فلزات واسطه در شبکه و يا
در سطح ذرات آن وجود دارند ،از نظر فعاليت نوري و کاتالیتیکی
متفاوت هستند .در بسياري از موارد ،يونهاي فلزي ميتوانند
باعث جدايي مؤثر الکترون و حفره شده ،فعاليت فوتوکاتالیتیکی
را افزايش دهند [ .]18 - 15ولي در برخي مقاالت اين يونهاي
فلزي به عنوان مکاني مناسب براي بازترکيب الکترون وحفره
گزارش شدهاند [ .]19بنابراين گزارشهای ضد و نقيضي در مورد
فعاليت فوتوکاتالیتیکی  TiO2دوپه شده با فلزات واسطه وجود دارد
و اين مسأله لزوم مطالعه و پژوهش بيشتر در اين راستا را روشن
میکند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر دوپه کردن  TiO2با یونهای
النتانیدی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .یونهای النتانیدی
به دلیل دارا بودن اوربیتالهای  fتوانایی باالیی را برای کمپلکس
شدن با بازهای لوئیس متفاوت نشان میدهند .بنابراین ،مواد آلی با

مواد و روش ها

مواد شيميايي و دستگاهها

مواد مورد استفاده در اين تحقيق النتانيم نيترات  6آبه
( ،)La(NO3)3.6H2Oاوره( ،))NH2)2COنقرهنيترات ()AgNO3
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شماي  1ساختار مولکولي رنگ کنگورد
1. Red Shift
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شده حل و سپس به محیط واکنش افزوده شد .در مرحله پس15 ،
گرم اوره به محیط واکنش افزوده و مخلوط واکنش به دماي 100
درجه سانتيگراد رسانده و به مدت  12ساعت همزده شد .رسوب
بهدست آمده پس از فيلتر شدن ،با آب مقطر يون زدايي شده،
شستشو شد تا يونهای کلر موجود در مخلوط واکنش حذف شوند.
حذف يون کلر با آزمايش نقره نيترات تأييد شد .سپس فراورده در
دماي اتاق خشک و در نهايت پودر سفيد رنگ حاصل در دماي
 500درجه سانتيگراد به مدت  6ساعت کلسينه شد.

و رنگ کنگورد ( )C32H22N6Na2O6S2از شرکت  ،Merckتيتانيم
تتراکلرايد ( )TiCl4و هيدروکلريک اسيد ( )HClاز شرکت ،Fluka
تيتانيم دياکسيد  )TiO2( P25از شرکت  Degussaبود.
در اين پژوهش ،دستگاههاي آناليز پراش پرتو ايکس ()XRD
مدل ( ،)Philips X-pertميکروسکوپ الکتروني روبشي ()SEM
تجـهيز شده با ( ،)EDXمــدل ( )Philips XL-300و دستگاه
طيف سنج جذبي  Uv-visمدل  UV 2100-Shimadzuو
دستگاههاي اندازهگيري مساحت سطح ويژه و توزيع اندازهحفرات
با روش  ،BET-BJHمدل  Quantachrome NOVA 200 eو
طیفبینی فلورسانس پرتو ايکس ( )XRFمدل (،)Oxford ED 2000
مورد استفاده قرار گرفتند.

روش انجام واکنشهای فوتوشيميايي و واکنشگر مورد استفاده
در اين پژوهش ،براي انجام واکنشهای فوتوکاتالیتیکی تحت
پرتو فرابنفش و مرئي ،از يک واکنشگر که مطابق شکل  1طراحي
شد ،استفاده شد .در واکنشهای تحت پرتو فرابنفش ،منبع تابش
يک المپ کم فشار جيوه ( )UV-Cساخت شرکت فيليپس و در
واکنشهای تحت نور مرئي ،منبع تابش المپ کم مصرف ،ساخت
شرکت اسرام استفاده شد .در اين واکنشگر ،غالف محافظ المپ
يک لوله ته بسته کوارتزي از نوع کوارتز ضد توليد ازن و محفظهی

سنتز نانو ذرات  TiO2دوپه شده با La3+

در دماي صفر درجهی سانتيگراد ،به  8ميليليتر  HClغليظ ،با
همزدن مداوم ،قطره قطره  2ميليليتر  TiCl4افزوده شد .به سل
حاصل  140ميليليتر آب مقطر يون زدايي شده افزوده شد7/6 .
گرم النتانيم نيترات  6آبه را در  50ميليليتر آب مقطر يون زدايي

شکل  1فتو واکنشگر طراحي شده براي واکنشهای فوتوکاتالیتیکی در نور UV
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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را نشان میدهد .اين شکل نشان میدهد که ماده سنتز شده حاوي
فاز آناتاز و فاز روتيل  TiO2در کنار هم است .حضور  La3+به دليل
همپوشاني پيکهای مربوط به  La2O3با پيکهای آناتاز ،TiO2
از طريق آناليز انجام شده قابل رويت نيست اما تشکيل فاز روتيل
به مقدار زياد در کنار فاز آناتاز ،میتواند نشانه الحاق يونهای
 La3+به شبکه بلوري  TiO2باشد .بر اساس گزارشهای ارایه
شده ،الحاق يونهای با شعاع کوچک و با بار کمتر از چهار ،مانند
 Cr3+ ،Cu2+ ،Fe3+و  Mn2+به شبکه بلوري  TiO2سبب افزايش
مکانهای کمبود اکسيژن شده ،در نتيجه سبب افزايش سرعت
انتقال فاز آناتاز به روتيل میشوند [.]24 - 22
3+
اندازه بلورهاي آناتاز در نانوذرات  TiO2دوپه شده با La
بهوسيلهی رابطهی دباي شرر( )D = 0.9 λ / (β cosθ(( )1تعيين
شد .در اين رابطه  Dمتوسط قطر ذرات بلوري بر حسب نانومتر و
 λطول موج پرتو ايکس به کار گرفته شده جهت انجام اين آناليز
است [ .]25در اين تحقيق طول موج مزبور λCu = 1/5406 Å
انتخاب شد θ .زاويه پراش و  βپهناي پيک در نصف ارتفاع پيک
با بيشترين شدت است .با استفاده از اين معادله قطر ذرات بلوري
 TiO2آناتاز در ماده سنتزي  15/54نانومتر محاسبه شد.
ماده سنتزي به منظور بررسي نوع ترکيب( )2به وسيله آناليز
اسپکتروسکوپي فلورسانس پرتو ايکس ( )XRFمورد بررسي
قرارگرفت .بر اساس اين آناليز ،ماده حاوي  93/0درصد  TiO2و
 3/7درصد  La2O3است.

واکنش از جنس شيشهی پيرکس انتخاب شد .محفظهی واکنش
دو جداره ساخته شد تا در طول واکنش ،با استفاده از ژاکتي از آب
سرد دماي واکنش ثابت نگه داشته شود .سوسپانسيون موجود در
محفظه واکنش همواره بهوسيلهی يک همزن مغناطيسي هم زده
شد .در طول واکنش ها ،جريان ثابتي از هوا به وسيله يک پمپ
آکواريوم به درون محفظه داخل شد .براي نمونه برداري از واکنش
در زمانهای مورد نظر ،يک لولهی پالستيکي با قطر کم به درون
محفظهی واکنش هدايت شده و نمونه به وسيله پواري که به سر
ديگر لوله وصل شده بود ،خارج شد.
در بررسيهای فوتوشيميايي درصد تخريب رنگ کنگورد ()X
برحسب زمان در  λ = 497 nmبا استفاده از فوتوکاتالیست سنتز
شده و  TiO2دگوسا مقايسه شد X .نشان دهنده درصد تخريب
فوتوکاتالیتیکی رنگ بوده که بر طبق معادله ( ) X = A A− A × 100
محاسبه شد [20و .]21در اين معادله  A0نشان دهندهی جذب
اوليهی محلول رنگ در  λ = 497 nmو  Aنشان دهنده ميزان
جذب محلول رنگ در  λ = 497 nmدر زمان نمونه برداري
است .در تمامي اين واکنشها غلظت رنگ  5 ppmو مقدار
فوتوکاتالیست  1 g/Lانتخاب شد.
0

0

نتیجهها و بحث

شناسايي نانوذرات  TiO2دوپه شده با La3+
شکل  2الگوي پراش  XRDنانوذرات  TiO2دوپه شده با La3+
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شکل  2الگوي پراش  XRDنانو ذرات  TiO2دوپه شده با La3+
2. Composition
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شکل  3تصوير  SEMنانو ذرات آناتاز دوپه شده با La3+

شکل  4نمودار  EDXنانو ذرات آناتاز دوپه شده با
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شکل  5نمودار جذب  Uv-visنانو ذرات  TiO2دوپه شده با  La3+و تعيين لبه جذب آن

نانوذرات  TiO2دوپه شده با  La3+معادل  2/50 eVتخمين زده
شد .شکاف انرژي اين ماده نسبت به شکاف انرژي نانوذرات TiO2
دگوسا ( ،)Eg = 3/1 eVيک جابجايي قرمز نشان میدهد .اين
مسأله به طور عمده ناشي از ايجاد يک سطح انرژي جديد در ناحيه
شکاف انرژي يعني در حد فاصل نوار ظرفيت و نوار هدايت TiO2
است .سطح انرژي جديدي که در اثر دوپه کردن يون فلزي در شبکه
بلوري  TiO2ايجاد شده است ،به دو صورت میتواند باعث جابجايي
قرمز در لبه جذب  TiO2شود .انتقال الکترون از نوار ظرفيت به سطح
انرژي جديد و يا از سطح انرژي جديد به نوار هدايت میتواند لبه
جذب  TiO2را به سمت ناحيهی مرئي جابجا کند [ 27و .]28
شکل  6ايزوترمهای جذب و واجذب نيتروژن و منحني توزيع
اندازاهی حفره را براي نانو ذرات  TiO2دوپه شده با  La3+نشان

شکل  3مورفولوژي نانو ذرات  TiO2دوپه شده با  La3+را با
استفـاده از آناليز  SEMنشان میدهد .بر اساس اين تصوير ،نانو
ذرات توليد شده تقريب ًا کروي شکل هستند.
به منظور بررسي نوع و درصد عناصر تشکيل دهنده ،ماده
سنتزي از طريق آناليز  EDXمورد بررسي قرار گرفت .شکل 4
نمودار  EDXاين ماده را نشان میدهد .مطابق اين شکل ماده
سنتزي حاوي  6درصد يون  La3+و  93درصد يون  Ti4+است.
شکل  5منحني جذب  Uv-visنانوذرات  TiO2دوپه شده با
 La3+و مکان لبه جذب آن را نشان میدهد .براي تعيين شکاف
1240
 )Egاستفاده شد .در اين معادله λ
انرژي اين ماده از معادله (
E
= g
λ
نشان دهنده لبه جذب نيمه هادي در طيف جذبي  Uv-visاست [.]26
براساس معادله فوق و با توجه به شکل  ،5شکاف انرژي

)dV/dD (cm3/g/nm
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شکل 6

ايزوترمهاي جذب و واجذب نيتروژن و منحني توزيع اندازهی حفرهی نانو ذرات  TiO2دوپه شده با La3+
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سنتز و شناسايي نانو ذرات  TiO2دوپه شده ...

در مدت زمان  110دقیقه  88درصـد است .در پرتو فرابنفش
 TiO2دوپه شده با  La3+نسبت به دگوسا ،راندمان پايين تري
در تخــريب فوتوکاتالیتیکی اين رنگ نشــان میدهد بطوریکه
میزان تخریب رنگ در پرتو فرابنفش با استفاده از این ماده در
مدت زمان  110دقیقه  55درصد است .افزون بر آن ،کارايي اين
فوتوکاتالیست در نور مرئي بيشتر از پرتو فرابنفش است .اين نتيجه
با يافتههای انپو و همکارانش مطابقت دارد.
پژوهشگران گزارش کردند که زماني که يونهاي فلزي با
روشهاي شيميايي به کاتالیست  TiO2دوپه میشوند ،باعث
کاهش کارايي آن تحت تابش پرتو فرابنفش ميشوند .افزون بر
آن ،اين اثر را به دليل افزايش بازترکيب الکترونها و حفرهها در
محل سطوح انرژي جديدي که در اثر دوپه شدن يونهای فلزي
در شکاف انرژي TiO2ايجاد شدهاند ،نسبت دادهاند [.]32 - 30

میدهد .اين شکل نشان میدهد که ايزوترمهای جذب و واجذب
نيتروژن براي اين ماده از نوع  IVو ماده سنتزي مزوحفره است.
از آنجایيکه شاخههای جذب و واجذب منحني موازي يکديگرند
و تقريب ًا حالت افقي دارند ،در نتيجه لوپ هيسترسيز ماده از نوع
 H4است .لوپ هيسترسيز نوع  ،H4نشانگر توليد حفرههای شکاف
مانند در ماده سنتزي است [ .]29مساحت سطح ويژه ذرات با
استفاده از روش  ،BETمعادل  59/30مترمربع بر گرم محاسبه شد
و مبهوسیلهی قطر حفرات ماده با استفاده از شاخه واجذب منحني
و با روش  4/61 nm ،BJHبه دست آمد.

بررسي نتیجههای آزمایشهای تخريب فوتوکاتالیتیکی رنگ
کنگورد با استفاده از نانو ذرات  TiO2دوپه شده باLa3+
شکل  7درصد تخريب رنگ کنگورد ( )Xرا برحسب زمان در
ت نانو ذرات  TiO2دوپه
 λ = 497 nmبا استفاده از فوتوکاتالیس 
شده با  La3+و  TiO2تجاري ( )Degussaدر پرتو فرابنفش و مرئي
نشان ميدهد .براساس اين شکل تخريب نوري رنگ کنگورد در
پرتو فرابنفش با استفاده از فوتوکاتالیست دگوسا در مقايسه با
فوتوکاتالیست  TiO2دوپه شده با  La3+بهتر انجام میپذيرد .در نور
مرئي فوتوکاتالیست دگوسا براي تخريب اين رنگ مؤثر واقع نمي
شود ولي فوتوکاتالیست  TiO2دوپه شده با La3+با راندمان بااليي
قادر به رنگ زدايي محلول کنگورد در نور مرئي است .بر اساس
نتیجههای بهدست آمده از واکنشهای فوتوکاتالیتیکی ،میزان
تخریب رنگ گنگورد در نور مرئی با استفاده از این ماده سنتزی

نتيجه گيري
نانو ذرات  TiO2دوپه شده با  ،Laبا شکاف انرژي  ،2/5 eVبه
منظور استفاده در واکنشهای فوتوکاتالیتیکی سنتز و جهت حذف
رنگ کنگورد در مقايسه با  TiO2تجاري (دگوسا) در پرتو فرابنفش
و مرئي مورد استفاده قرار گرفتند .مطالعههای فوتوکاتالیتیکی
تخريب رنگ کنگورد نشان داد که برخالف ( TiO2دگوسا) که در
نور مرئي فاقد ارزش فوتوکاتالیتیکی است ،نانو ذرات  TiO2دوپه
شده با ،La3+فعاليت فوتوکاتالیتیکی بسيار بااليي را در حذف رنگ
در ناحيه مرئي نشان میدهند.
3+

Degussa/UV
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شکل  7مقايسه درصد تخريب رنگ کنگورد ( )Xبرحسب زمان در  λ = 497 nmبا استفاده از نانو ذرات  TiO2دوپه شده با
 La3+و دگوسا در نور مرئي و نور ماوراء بنفش
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Synthesis and characterization of La3+ doped TiO2 nanoparticles investigation of their band gap and photocatalytic properties
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Abstract: La3+ doped TiO2 was synthesized via sol-gel technique using TiCl4 and La(NO3)3.6H2O
as raw materials. Characterization of the product was carried out by means of XRD, XRF, SEM,
EDX, UV-Vis, and BET-BJH analyses. The results of analyses showed that synthesized material was
composed of 6% La3+ and existence of anatase and rutile phases of TiO2 beside La2O3 was confirmed.
The band gap of the matter estimated to be 2.5 eV also its specific surface area and average pore
diameter calculated to be and 59.3 m2/g and 4.61 nm, respectively. Photocatalytic properties of the
synthesized nanocatalyst and commercial TiO2 (Degussa P25) were compared for degradation of
congo red azo dye in UV and Vis lights irradiation. In comparison to Degussa TiO2, La3+ doped
TiO2 showed superior photocatalytic efficiency towards the removal dye in visible light so that,
decolorization efficiency using La3+ doped TiO2 during 110 minute calculated to be 88%.

Keywords: TiO2, sol-gel, band gap, La3+, nanoparticles
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