JARC
تهیه نانوکامپوزیت  TiO2/Sbبر روی بستر نانولولهی کربنی چند دیواره کربوکسیله
و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگهای آزو
مهیا محمدی ،1شهرام مرادی2و* ،سید علی وزیری 3و مریم نوذری
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 -1کارشناس ارشد مهندسی پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3استادیار مهندسی پلیمر ،گروه مهندسی پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -4دکترای شیمی کاربردی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
دریافت :مرداد  ،1394بازنگری نخست :مهر  ،1394بازنگری دوم :آبان  ،1394پذیرش :آذر 1394

چکیده :با الیهگذاری پیش ماده تیتانیم تترا ایزو پروپوکساید ویژگی ( )TTiPو دوپه شده با فلز آنتیموان ( )Sbبه روی نانولولههای کربنی چند دیواره
کربوکسیله ( )MWCNT-COOHو انجام کلسینه شدن ،کامپوزیتهای  MWCNT-COOH/TiO2و  MWCNT-COOH/TiO2/Sbتهیه شدند
و از آنها در تخریب فتوکاتالیتیکی رنگینه متیل اورانژ استفاده شد .عاملهای دمای کلسینه و درصد نانولولههای کربنی از عوامل موردبررسی در این
پژوهش بودند .شناسایی عاملهای ساختاری نانوکامپوزیت از جمله ریختشناسی سطح و اطمینان از حضور دوپه شونده به کمک میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )FE-SEMمجهز به دستگاه  EDAXصورت گرفته و اندازهگیری سایز ذرات و بررسی فازهای تشکیل شده با روش پراش پرتو ایکس ()XRD
انجام شد .همچنین حضور گروههای عاملی با استفاده از  FT-IRمورد بررسی قرار گرفت .در ادامه ،تخریب فتوشیمیایی محلول متیل اورانژ بهعنوان
مدل آالینده از رنگهای آزو با استفاده از المپ  UVcانجام شد .نتیجههای بهدستآمده نشان میدهد که فرایند تخریب با تابش نور  UVcدر حضور
کاتالیست دوپه شده در مقایسه با حالت پایه  TiO2بسیار سریعتر و از مقدار کاتالیست مصرفی به مقدار چشمگیری کاسته شد .همچنین بهترین زمان
تخریب فتوکاتالیستی  35دقیقه برای نانوکامپوزیت  MWCNT-COOH/TiO2و  25دقیقه برای نانوکامپوزیت  MWCNT-COOH/TiO2/Sbبود.
واژههای کلیدی :نانو فتوکاتالیست ،نانولوله کربنی ،تیتانیم دی اکساید ،آنتیموان ،نانوکامپوزیت

هنگامیکه فتوکاتالیست در مجاورت تابش نور قرار میگیرد،
با جذب انرژی فوتون باعث انتقال الکترونها از تراز ظرفیت به
تراز رسانی میشود .درنتیجه حفرهای مثبت در نوار ظرفیت ایجاد
میشود که با گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش
داده و رادیکال هیدروکسیل آزاد تولید میشود که اکسیدکنندهای

مقدمه
استفاده از فتوکاتالیستها بهعنوان یکی از روشهای
مورداستفاده برای از بین بردن آلودگیهای محیط زیست به
ویژه آلودگیهای ناشی از ترکیبهای آلی به وسیلهی دانشمندان
پیشنهاد میشود [ 1تا .]2
*عهدهدار مکاتباتsh_moradi@iau-tnb.ac.ir :
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تهیه نانوکامپوزیت  TiO2/Sbبر روی بستر نانولولهی ...
 -1همذهِ

گذاری آن با نانولولههای کربنی است که فراورده بهدستآمده در
قوی است .این اکسیدکننده بهعنوان عامل تخریبی برای برخی
اػشفبدُ اص فشَکبسبلیؼزّب ثِػٌَاى یکی اص سٍؽّبی هَسداػشفبدُ ثشای اص ثیي ثشدى آلَدگیّبی هحیظ صیؼز ثِ ٍیظُ آلَدگیّبی
کنار ویژگی فتوکاتالیستی ،ویژگیهای ویژه نانولولههای کربنی را
چنین الکترونهایی که ایجاد
ـٌْبدمی
داًـوٌذاى دیشمار
های آلی به
آالینده
م .]2
رود1[.ه سب
هیؿَد
ٍػیلِی
ًبؿی اص سشکیتّبی آلی ثِ
همراه دارد.
به
نیز
ها
ن
الکترو
این
کنند.
احیا
را
رنگی
های
ه
آالیند
توانند
ی
م
شوند،
می
ٌّگبهیکِ فشَکبسبلیؼز دس هدبٍسر سبثؾ ًَس لشاس هیگیشد ،ثب خزة اًشطی فَسَى ثبػث اًشمبل الکششٍىّب اص سشاص ظشفیز ثِ سشاص
آبهحیظ ٍاکٌؾ دادُ
هَخَد دس
تیتانیاّییاذسٍکؼیل
سطحگشٍُّبی
ؿَد کِ ثب
ظشفیOز ایدبد ه
هثجز دس
دسًشیدِ حفشُا
نانولولٍههای کربنی با داشتن سطح ویژه باال منجر به افزایش
محلول در
موجودی در
توانندًَاسبا
طرفیی می
سػبًی هیؿَد .از
2
سادیکبل ّیذسٍکؼیل آصاد سَلیذ هیؿَد کِ اکؼیذکٌٌذُای لَی اػز .ایي اکؼیذکٌٌذُ ثِػٌَاى ػبهل سخشیجی ثشای ثشخی
سرعت واکنش کاهش در فرایند فتوکاتالیستی میشوند .همچنین،
واکنش داده و آن را به رادیکال آنیون سوپر اکسید ( )− O2تبدیل
آالیٌذُّبی آلی ثِ ؿوبس هیسٍدّ .نچٌیي الکششٍىّبیی کِ ایدبد هیؿًَذ ،هیسَاًٌذ آالیٌذُّبی سًگی سا احیب کٌٌذ .ایي الکششٍىّب
گذاری تیتانیا با نانولولههای کربنی باعث افزایش فاصلهی
ػغح سی[3شبًیبتا یب.]10
(شکل )1
الیه سجذیل
هحلَل دس آة ٍاکٌؾ دادُ ٍ آى سا ثِ سادیکبل آًیَى ػَدش اکؼیذ ()O2−
کنندهَخَد دس
اص عشفی هیسَاًٌذ ثب O2
کٌٌذ (ؿکل  3[)1سب .]10
بین الکترون حفره شده به عبارتی برگشت الکترون به حفره را به
تأخیر میاندازد که این مسئله باعث افزایش فعالیت فتوکاتالیستی
میشود [ 6تا  .]13نانولولهها به دو دسته تک دیواره ( )SWNTو
چند دیواره ( )MWNTتقسیم میشوند .در طی فرایند کربوکسیله
کردن ،گروههای عامل کربوکسیلیک اسید بر روی دیواره و سر
نانولولههای کربنی مینشیند [ 23تا  25و  20تا .]21
روشهای متعددی برای سنتز  TiO2دوپه شده وجود دارد .یکی
از این روشها سل -ژل است که در این روش ،یونهای دوپه
شونده نخست طی آبکافت روی سطح  TiO2جذب میشوند و
دوپهؿذُ ثب غیشفلض
 TiOدٍدِ
TiOؿذُ ثب
:TiOدٍدِ
خبلق:hv2 ،
سازوکارTiO2 :hv
ؿکل  :1ػبصٍکبس فشَکبسبلیؼش
شکلی1 :TiO2 1
TiO2 : :hv
فلضhv3 ،
خالص،
hv :2 TiO
فتوکاتالیستی
در مرحله کلسینه شدن تعدادی از این یونها وارد شبکه بلوری
شده با فلز TiO : hv ،دوپه شده با غیرفلز
،)TiOیشوند .این کار باعث کاهش گاف انرژی در  TiO2شده
 TiOم
ن (2
کوذلکغّبی فلضی ٍ کبسبلیؼزّبی ًینسػبًب ثِػٌَاى هَاد فشَکبسبلیؼشی ؿٌبخشِ ؿذُاًذ .دس ایي هیبى دیاکؼیذ سیشبًی2
ت 3سب
ػز [
ؼزوًینسػبًب
هایشَکبسبلی
سسشیي ف
کمپلکؿبیغ
ثِ دلیل ٍیظگیّبی هشوبیضؽ،
و درنتیجه ویژگی خود تمیز شوندگی آن در طولموجهای بلندتر
 .]10نیمرسانا بهعنوان مواد
های
کاتالیس
فلزی
اّویز فشَکبسبلیؼزّب دس خللز سخشیجی ،هلشف اًشطی کن ،ؿشایظ هالین ،کٌششل آػبى ٍ کبسثشدی ثَدى فشایٌذ اػز [ 11سب .]13
یشود .به دلیل تفاوت در شعاع یونی ،طول عمر حفره و
دیده م
فتوکاتالیستی شناخته شدهاند .در این میان دیاکسید تیتانیم
ثشای ثِ دػز آٍسدى  TiO2ثب ٍیظگی فشَکبسبلیؼشی صیبد غلجِ ثش ػِ هـکل اص خولِ :سَاًبیی خزة کشدى عیف هشیی ،خلَگیشی اص
الکترونی نیز زیاد شده که خود باعث افزایش ویژگی خود تمیز
شای
متمایزش،
گبفویژگ
دلیل
TiO
فتوکاتالیستشدى  TiO2ثب فلضاس
ترینگبف اًشطی دٍدِ ک
یعکبّؾ
سٍؽّب
هایاػز .یکی اص
اًشطییهغشح
بهبّؾ
ؿذُ) ٍ ،ک
سشکیت هدذد ثبسّبی(2خذا
.]10لجیل  C ٍ S ،Nاػز ( .)12-15گضاسؽّبیی اص ثشسػی اثشار دٍدِ کشدى
ًبفلضاسی اص
Fe, Mo,
 Sbمیشود [ 26تا .]27
شوندگی
 3[ٍ Ag,تا
رساناست
هبًٌذ Au, Cu, Ptنیم
دس ػبخشبس  TiO2دس چٌذ ػبل اخیش هٌشـش ؿذُ اػز [ 16سب .]18
این پژوهش در ابتدا یک بستر مناسب برای ارتقا سطح مؤثر
در
اهمیت فتوکاتالیستها در خصلت تخریبی ،مصرف انرژی کم،
سٍؿی دیگش ثشای افضایؾ ٍیظگی فشَکبسبلیؼشی  ،TiO2الیِ گزاسی آى ثب ًبًَلَلِّبی کشثٌی اػز کِ فشاٍسدُ ثِدػز آهذُ دس کٌبس
وشاُ داسد.
کشثٌیوسا ًیض ثِ ّ
مالیمً،بًَلَلِ
شرایطّبی ٍیظُ
ٍیظگی فشَکبسبلیؼشیٍ ،یظگی
کاتالیستایجادشدهونانوکامپوزیتهایMWCNT-COOH/TiO2
بودن فرایند است [ 11تا .]13
کاربردی
ّبیآسان
کنترل
با روش سل-ژل و با استفاده از مقدارهای مختلف نانولولههای
برای به دست آوردن  TiO2با 2ویژگی فتوکاتالیستی زیاد غلبه بر
کربنی کربوکسیله شده ) ( MWCNT-COOHو پیش ماده
سه مشکل از جمله :توانایی جذب کردن طیف مریی ،جلوگیری
تیتانیم تترا ایزو پروپوکساید خالص ( )TTiPسنتز شده و در دو
از ترکیب مجدد بارهای جدا شده و کاهش گاف انرژی مطرح
دمای  450و  600 °Cکلسینه شدند .پس از بررسی گروههای
است .یکی از روشهای کاهش گاف انرژی دوپه کردن TiO2
عاملی ،ریخت سطح ،ترکیب فازهای بهدستآمده و اندازه ذرات،
با فلزاتی مانند  Ag ،Fe ،Mo ،Au ،Cu ،Ptو نافلزاتی از قبیل
ویژگی فتوکاتالیستی نمونهها موردبررسی قرار گرفته و بهترین
 N ،Sو  Cاست [ 12تا  .]15گزارشهایی از بررسی اثرات
ترکیب از نظر کمترین زمان تخریب شناسایی شد .در مرحله
دوپه کردن  Sbدر ساختار  TiO2در چند سال اخیر منتشر شده
دوم نانوکامپوزیت دوپه شده با آنتیموان سنتز شده و ویژگی
است [ 16تا .]18
فتوکاتالیستی موردبررسی قرار گرفت.
روشی دیگر برای افزایش ویژگی فتوکاتالیستی  ،TiO2الیه
2

3

1

2

2

2

2

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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 -1-2-2ساخت نانوکامپوزیتهای MWCNT-COOH/TiO2
برای ساخت نانو کامپوزیت  MWCNT-COOH/TiO2دو محلول با شرایط زیر تهیه شد [:]22

بخش تجربی

مواد و دستگاهها

محلول اول TTiP :و اتانول با نسبت مولی  1:23از  TTiPبه اتانول ،درمرادی و
همکاران 21دقیقه به اتانو
مدتزمان
تیتانیم تتراایزو پروپوکساید به همراه  21 mlاتانول) و بر روی همزن بهشدت هم زده شد .سپس PC
مولی  25 ml( 1 :0/2 :43اتانول به همراه  0/3 mlنیتریک اسید
 3/10 × 11 -3به آن افزوده شده و به مدت  13دقیقه هم زده شد.
و  1/5 mlآب یونزدایی شدن) با هم مخلوط و  10دقیقه هم

آب ایزو
دوم:تترا
تیتانیم
مواد مورد استفاده در پژوهش عبارتاند از:
شد ،.نیتریک اسید ،اتانول با نسبت مولی  23 ml( 1 :1/2 :05اتانول به
یونزداییزدهشدن
محلول
شده و پس از آن
افزوده
هم دوم به
محلول
یونشده
کربوکسیله
پروپوکساید ( ،)%99/5 ،TTiPنانولولههای ml
زده شد.
اول هم
محلولدقیقه
مخلوط و 11
زدایی شدن) با
کربنی 1/3آب
 MWCNT-COOHبه مقدار مشخص به سامانه افزوده و
(،)MWCNT-COOH (OD<8nm, L~30µm, purity>95%
محلول دوم به محلول اول افزوده شده و پس از آن  MWCNT-COOHبه مقدار مشخص به ساما
پخش شد .مخلوط بهدستآمده به مدت  72ساعت در دمای اتاق
اتانول مطلق ( ،)%99 ،C2H5OHنیتریک اسید (،)%65 ،HNO3
بهدست آمده به مدت  22ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا فرایند ژل شدن تکمیل شود .ژل ب
نگهداری شد تا فرایند ژل شدن تکمیل شود .ژل بهدستآمده در
هیدروکسی پروپیل سلولز ( ،)HPCآنتیموان تری کلراید (،SbCl3
 01˚Cخشک شده و در کوره به مدت  0ساعت در دماهای  031˚Cو  111˚Cگرما داده و کلسی
آون با دمای 40 °Cخشک شده و در کوره به مدت  4ساعت در
 )%99و متیل اورانژ ( .)MOتمامی مواد از شرکت  Merckتهیه
نمونهای از نانوفتوکاتالیست  TiO2بدون افزودن نانولوله کربنی بهمنظور امکان مقایسه میان زمانه
دماهای  450و 600 °Cگرما داده و کلسینه شد .الزم به ذکر است
شده است.
فتوکاتالیستی نیز سنتز شد .شماره نمونهها به همراه مقدارهای استفاده شده در جدول شماره  1آورد
که نمونهای از نانوفتوکاتالیست  TiO2بدون افزودن نانولوله کربنی
برای بررسی پیوندهای موجود در نمونه از دستگاه  FT-IRبا مدل
بهمنظور امکان مقایسه میان زمانهای بهدستآمده برای تخریب
 Thermo Nicolet Nexus 870در گستره  400تا 4000 cm-1
فتوکاتالیستی نیز سنتز شد .شماره نمونهها به همراه مقدارهای
استفاده شده در جدول شماره  1آورده شده است.

استفاده شد ،برای بررسی فازهای تشکیل شده در نمونهها
بهصورت کیفی از  XRDاستفاده شده است .دستگاه مورد استفاده
مدل  SCIFERT-3003 PTSو المپ بهکار رفته
دستگاه استفاده شده برای سنتز نمونههای نانوفتوکاتالیست
ایندارهای
در :مق
جدول 1
جدول  1مقدارهای استفاده شده برای سنتز نمونههای نانوفتوکاتالیست
 Kαمربوط به کاتد مس بود.
شماره  MWCNT-COOH TTiPدمای کلسینه شدن
برای ریختشناسی سطح نانوفتوکاتالیستهای سنتزی از
()g
()ml
نمونه
()°C
میکروسکوپ  FE-SEMمدل  MIRA3 TESCANاستفاده
031
1/11
1/3
1
شده است .منبع تابش مورداستفاده ،المپ مدادی )5W( UVc
031
1/12
1/3
2
ساخت کمپانی  Hachکشور آمریکا بود .از دستگاه اسپکتروفتومتر
111
1/11
1/3
5
111
1/12
1/3
0
مدل  Cary UV-Vis 100برای بررسی میزان جذب آالینده
استفاده شده است.

دوپه کردن فلز آنتیموان ( )Sbدر نانوکامپوزیت MWCNT-

COOH/ TiO2

روشها

در این پژوهش بهمنظور ارتقاء ویژگی فتوکاتالیستی فلز  Sbدر سامانه
دوپه شده است .برای تهیه این نانوفتوکالیست بهصورت زیرمحلول
اول ،TTiP 1/5 ml :در مدتزمان  20دقیقه به  50 mlاتانول مطلق
4
افزوده و بر روی همزن بهشدت هم زده شد .سپس  HPCبه مقدار g
 0/1گرم به آن افزوده و به مدت  15دقیقه هم زده شد.
محلول دوم :محلول کلرید آنتیموان با غلظت  0/004موالر در
اتانول تهیه شد.
محلول سوم :آب یونزدایی شده ،نیتریک اسید ،اتانول به نسبت
مولی  25 ml( 1 :0/2 :43اتانول به همراه  0/3 mlنیتریک اسید

ساخت نانوکامپوزیتهای MWCNT-COOH/TiO2

برای ساخت نانو کامپوزیت  MWCNT-COOH/TiO2دو
محلول با شرایط زیر تهیه شد [:]22
محلول اول TTiP :و اتانول با نسبت مولی  1:75از TTiP
به اتانول ،در مدتزمان  20دقیقه به اتانول مطلق افزوده شده
( 1/5 mlتیتانیم تتراایزو پروپوکساید به همراه  70 mlاتانول) و بر
روی همزن بهشدت هم زده شد .سپس  HPCبه مقدار ()g/gsol

 5/09 × 10-5به آن افزوده شده و به مدت  15دقیقه هم زده شد.
محلول دوم :آب یونزدایی شدن ،نیتریک اسید ،اتانول با نسبت
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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و  1/5 mlآب یونزدایی شده) با هم مخلوط شده و  10دقیقه
هم زده شد .سپس محلول آنتیموان با نسبت مولی  0/00136به
محلول سوم افزوده شد ( 3 mlمحلول الکلی آنتیموان).
مخلوط محلول دوم و سوم به محلول اول افزوده و سپس 0/02
گرم از  MWCNT-COOHبه این مخلوط افزوده شد .پس از آن
به مدت  72ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا بهصورت ژل
درآید .ژل بهدستآمده در آون خشک و سپس در کوره به مدت
 4ساعت در دمای  600 °Cگرما داده شد.

نتیجهها و بحث
بررسی طیف FT-IR

شکل شماره  3طیفهای  FT-IRبهدست آمده از نمونههای
سنتز شده را نشان میدهد.
پیکهای موجود در  550تا  700 cm-1نشاندهنده ارتعاش
خمشی پیوند  Ti-O-Tiو ارتعاش خمشی پیوند  O-Ti-Oاست.
پیکهایی که در  1160 ،1240و  1080 cm-1مشاهده میشوند
نمایانگر گروه  C-Oاست که در طی فرایند ساخت بهطور
کامل خارج نشدهاند .در طی فرایند آبکافت  TTiPمقدار زیادی
ایزوپروپیل الکل تولید شده و باعث ظهور پیوند هیدروکسیل در
سطح و پیک پهن در ناحیه  3430 cm-1که مربوط به ارتعاش
کششی  OHاست میشود [.]30
پیکهای موجود در نواحی  1153 ،1212و 1080 cm-1
مربوط به پیوند  Ti-OHاست .پیک موجود در ناحیه 1636 cm-1
به دلیل جذب مولکولهای آب است که پس از فرایند سل _ ژل
بهطور کامل از محیط خارج نشدهاند .همچنین پیکهای نواحی
 1635تا  1620 cm-1مربوط به ارتعاش کششی گروه هیدروکسیل
که بهصورت فیزیکی جذب شدهاند ،است.
پیک ناحیه  450 cm-1نیز شاخص فاز آناتاز است .که در شکل
-3ب به دلیل تشکیل درصد باالی فاز آناتاز این پیک مشاهده
میشود.

بررسی ویژگی فتوکاتالیستی
برای بررسی ویژگی فتوکاتالیستی از المپ مدادی  UVcو
راکتور طراحی شدهای به حجم  25 mlاز نوع بسته استفاده شد.
راکتور رنگ شده و با پوشش مناسبی پوشانده شد (شکل .)2
افزون بر آن یک محفظه چوبی برای اطراف آن ساخته شد تا از
خروج نور جلوگیری شود 0/01 g .گرم نانو فتوکاتالیست به ml
 25محلول  5 ppmاز متیل اورانژ افزوده و قبل از نوردهی به
مدت  15دقیقه در دستگاه فراصوت قرار داده شد تا سوسپانسیون
یکنواخت و همگن تشکیل شود .همچنین نمونه شاهد حاوی
 0/01 gنانوفتوکاتالیست به همراه  25 mlآب مقطر تهیه شده
و قبل از آزمایش فراصوت شد .جذب اولیه با استفاده از دستگاه
(Cary UV-Vis 100 SPEctropHotometer (UV-Vis

در طولموج مربوط به بیشینه جذب متیل اورانژ ( λmaxبرابر با
 )465 nmخوانده شده و نوردهی آغاز شد .در بازههای زمانی
متناوب نمونهگیری انجام شده و جذب خوانده شد.

بررسی الگوهای پراش پرتو ایکس نانوکامپوزیتهای MWCNT-
COOH /TiO2

با توجه به حساسیت دمایی شبکهی بلوری در اثر شرایط تولید
با دو فاز آناتاز و روتایل روبهرو هستیم که بررسی الگوهای XRD
نمونههای وجود ساختارهای فوق را تأیید میکند در هر نمونه با
توجه به معادلهی شرر اندازه بلورها در حدود  31 nmبه دست
آمد .با توجه به الگوهای بهدستآمده فاز غالب در تمامی نمونهها
فاز آناتاز است ( )JCPDS: 01-084-1285شکل  4نشاندهنده
الگوی  XRDنمونههای شماره  2و  4است .شکل -4ج
نشاندهنده الگوی  XRDنانوکامپوزیت MWCNT/TiO2/Sb

فوتوکاتالیست
شکل  2راکتور واکنش
ؿکل  -2ساکشَس ٍاکٌؾ فَسَکبسبلیؼز
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
ً -3شبیح ٍ ثحث
 -1-3ثشسػی عیف FT-IR
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الف

ب

ج

شکل  3طیف  FT-IRنانو کامپوزیتهای تهیه شده( :الف) نمونه شماره  MWCNT-COOH /TiO2( 2تهیه شده در ،)450 °C
(ب) نمونه شماره  ،MWCNT-COOH/TiO2( 4تهیه شده در  )600 °Cو (ج) نمونه شماره  4دوپه شده با آنتیموان MWCNT-COOH/TiO2/Sb
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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در دمای  600 °Cاست .میانگین اندازهی این ذرات بر اساس
معادلهی شرر [ 20 nm ]26به دست آمد .همچنین درصد فاز آناتاز
با استفاده از تعیین  5پیک شاخص فاز آناتاز و تعیین درصد شدت
پیکهای مربوط به فاز آناتاز نسبت بهشدت پیکهای کل محاسبه
شد .درصد فاز آناتاز برابر با  %68/98به دست آمد.
پیکهایی که در زاویههای ˚،53/8˚ ،47/5˚ ،37/5˚،25/2
˚ 54/9و ˚ 63قرار دارند مربوط به فاز آناتاز بوده و بنابراین ،فاز
اصلی آناتاز است و پیکهای موجود در زاویههای ˚ 30/2و ˚55
پیک2آناتاز
است.
های،2شاخص
 XRDنمونه پیک
/TiOدر( ،MWCNT-COOHب) الگوی
)1.12
فاز˚ -0312.5
مربوطتبه(C
نانوکامپوزی
شماره
/1.3SbTi
/TiOدیگر شدت بیشتری داشته
)1.12دو 2نمونه
نسبت به
نمونه
MWCNT-COOHو و (ج) الگوی  XRTنمونه شماره 0
111˚C
 ،0نانوکامپوزیت (
شماره/1.34-
 MWCNT-COOH/TiO2/SbMWCNT-COOHنسبت به
 /TiO2 /Sbاندازه بلورها در نمونه
دو نمونه دیگر کوچکتر است.

ویژگی فتوکاتالیستی میشود (شکل .)5
طیفهای  EDXنمونههای MWCNT-COOH/TiO2
و  MWCNT-COOH/TiO2/Sbدر شکلهای  6و  7آورده
شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود عنصرهای مربوط به
این نمونهها مشخص شدهاند .وجود طال مربوط به پوششدهی
نمونهها پیش از قرار گرفتن در میکروسکوپ است .درصد وزنی
عنصرها در نمونهها در جدولهای  5و  6آورده شدهاند.

جدول  :2فازهای بلوری و اندازه نانوذرههای بلوری نمونههای تهیه شده
جدول  2فازهای بلوری و اندازه نانوذرههای بلوری نمونههای تهیه شده
نمونه

شماره 2
شماره 0

درصد اندازه بلورها
فازها

11/13
111

()nm

20/1
51/0

فازهای

تشکیل شده
TiO2 Antase
TiO2 Antase

الف
 11/01ة 21/5
TiO2 Antase
شماره  0دوپه
ً ،SbTiبًَکبهذَصیز (MWCNT-COOH /TiO2سْیِ ؿذُ دس )600 ˚C
ؿوبسُ 4
ًوًَِ
)
الف
(
FE-SEM
سلَیشّبی
ؿکل :5
شده با
00/2
آنتیموان 51/12
2.5
ٍ (ة) ًوًَِ ؿوبسُ  4دٍدِ ؿذُ ثب آًشیوَاىMWCNT-COOH/TiO2/Sb
 MWCNT-COOH/TiO2/Sb ٍ )FE-SEMدس ؿکلّبی  7 ٍ 6آٍسدُ
MWCNT-COOH
ّبیEDX
عیف
الکترونی روبشی (
میکروسکوپ
بررسی
/TiO
تصویرهای ًوًَِّبی 2
ها ّوبىگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد ػٌلشّبی هشثَط ثِ ایي ًوًَِّب هـخق ؿذُاًذٍ .خَد عال هشثَط ثِ دَؿؾ ًوًَِّب دیؾ
نمونهاًذ.
ؿذُ
حضَساز مراحل
کِ پس
نمونهها
FE-SEM
بارگذاریسا سأییذ هیکٌذ.
ػٌلشّبی فَق
سطحاػز
هیکشٍػکَح
تصویرهای دس
اص لشاس گشفشي

 TiO2بر روی  MWCNT-COOHو کلسینه شدن ،بیانگر ایجاد
تغییر رنگ ریخت نمونههاست .این تصویرها نشان میدهد که
دارندریز و
چسبیده
حالت/0خوش
ههای ˚/3˚،23/2ذره
درشتبه فاز آناتاز بوده و بنابراین ،فاز اصلی
مربوط
ای˚و15بهمقرار
30ه و
شده˚ ،35
های،02/3
˚ ،52
تشکیل˚/ 1
دست
مربوطاندازبههی
است که
بیانگر این
تصویرها
 SbTiاست .پیک آناتاز در نمونه شماره
شاخص
کهای
این 33پی
هستند .و ˚
کروی ˚51/2
ی موجود در زاویههای
فازبه2.5
هستند.بلورها در نمونه  MWCNT-COOH TiO Sbنسبت به دو ة
نمونه
مقیاس ونانواندازه
آمدهیدر داشته
دیگر شدت بیشتر
/
2/
تصویر  FE-SEMمربوط به نمونهی دوپه شده با آنتیموان ؿکل  :5سلَیشّبی  ( FE-SEMالف) ًوًَِ ؿوبسُ ً ،4بًَکبهذَصیزOOH /TiO2
نانوکامپوزیت
شکل  5تصویرهای ( FE-SEMالف) نمونه شماره ،4
MWCNT-COOH
ٍ (ة) ًوًَِ ؿوبسُ  4دٍدِ ؿذُ ثب آًشیوَاى/TiO2/Sb
جدا و پراکنده شدهاند.
(FE-SEMیکدیگر
ذرات بهخوبی از
دهد که
نشان م
نمونهها
روبشی (
کترونیی
ای میکروسکوپ ال
( MWCNT-COOH /TiOتهیه شده در  )600 °Cو (ب) نمونه شماره 4
دوپه شده با آنتیموان MWCNT-COOH/TiO /Sb
این پراکندگی باعث نفوذ بهتر آنتیموان در میان ذرات و بهبود
عیفّبیً EDXوًَِّبیOOH/TiO2/Sb ٍ MWCNT-COOH/TiO2
 Fسطح نمونهها پس از مراحل بارگذاری  TiO2بر روی  MWCNT-COOHو کلسینه کردن ،بیانگر ایجاد
ً 94وًَِّب هـخق ؿذ
زمستانایي
هشثَط ثِ
ػٌلشّبی
ؿذُاًذّ .وبىگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد
شماره ،4
سال نهم،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
56ای و بهم چسبیده ریز و درشت
ونههاست .این تصویرها نشان میدهد که ذرههای تشکیل شده حالت خوشه
اص لشاس گشفشي دس هیکشٍػکَح اػز کِ حضَس ػٌلشّبی فَق سا سأییذ هیکٌذ.
ویرها بیانگر این است که اندازهی بهدست آمده در مقیاس نانو هستند.
2

2
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شکل ( 4الف) الگوی  XRDنمونه شماره  ،2نانوکامپوزیت (( ،MWCNT-COOH /TiO2 )0/02/1/5 -450 °Cب) الگوی  XRDنمونه شماره  ،4نانوکامپوزیت
 4 9دوپه شده با آنتیموان MWCNT-COOH/TiO2/Sb
( MWCNT-COOH/TiO2 )0/02/1/5 -600 °Cو (ج) الگوی  XRDنمونه شماره
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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جدول 5

عنصر
Ti
C

جدول 6

تجزیه عنصری نمونه  MWCNT-COOH /TiO2با EDX

تجزیه عنصری نمونه  MWCNT-COOH/TiO2/Sbبا EDX

الف
ة
وزنی  )600خط طیفی
عنصر درصذ اتمی
خط طیفی
درصذ وزنی
درصذ اتمی
درصذ دس ˚C
 (MWCNT-COOHسْیِ ؿذُ
ؿکل  :5سلَیشّبی  ( FE-SEMالف) ًوًَِ ؿوبسُ ً ،4بًَکبهذَصیز/TiO2
98/99
99/60
MWCNT-COOH
/29ؿذُ
 66ؿوبسُ  4دٍدِ
ًوًَِ
ٍ ( ة)
Kα
Ti
/TiOKα
 80ثب آًشیوَاى2/Sb
/24

1/01
0/40
19/71
33/76
Kα
Sb
Kα
عیفّبیً EDXوًَِّبی MWCNT-COOH/TiO2/Sb ٍ MWCNT-COOH/TiO2دس ؿکلّبی  7 ٍ 6آٍسدُ
ؿذُاًذّ .وبىگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد ػٌلشّبی هشثَط ثِ ایي ًوًَِّب هـخق ؿذُاًذٍ .خَد عال هشثَط ثِ دَؿؾ ًوًَِّب دیؾ
فَق سا سأییذ هیکٌذ.
ػٌلشّبی
حضَس
هیکشٍػکَح اػز کِ
ؼشی
شَکبسبلی
ٍیظگی ف
گشفشي4دس -ثشسػی
اص لشاس -3
TiK

ثشای ثشسػی لذسر ٍ صهبى سخشیت ًبًَفشَکبسبلیؼزّبی سْیِ ؿذُ اص هشیل اٍساًظ ثِػٌَاى آالیٌذُ آصٍ اػشفبدُ ؿ
8000
ًشیدِّبی ثِدػز آهذُ اص ثشسػی دس ؿکل  7آٍسدُ ؿذُاًذ.
9000

7000
6000
5000

TiL

4000
3000
2000

TiK

10

SbL
SbL

1000

0

5

0

خط طیفی
درصذ وزنی
عنصر درصذ اتمی
MWCNT-COOH
ثِ ًوًَِ
ؿکل  :66عی
MWCNT-COOH/TiO
نمونه /TiO2
هشثَط به
 EDXمربوط
ف EDX
طیف
شکل

80/29
66/24
Ti
MWCNT-COOH
ؿکل  :7عیف  EDXهشثَط ثِ ًوًَِ /TiO2/Sb
2

Kα

19
 MWCNT-COOHثب EDX
ػٌلشی
خذٍل 5
Kα
33ثِ ًوًَِ /71 2
 :Cسدضیِ /76
/TiO

12

EDX
خذٍل  :6سدضیِ ػٌلشی MWCNT-COOH/TiO2/Sbثب 11

TiK
9000
8000
7000

عنصر

درصذ اتمی

درصذ وزنی

خط طیفی

Ti

99/60

98/99

Kα

Sb

0/40

1/01

Kα

6000
5000

TiL

4000
3000
2000

TiK

بسبلیؼشی

SbL
SbL

ى سخشیت ًبًَفشَکبسبلیؼزّبی سْیِ ؿذُ اص هشیل اٍساًظ ثِػٌَاى آالیٌذُ آصٍ اػشفبدُ ؿذ.
ص ثشسػی دس ؿکل  7آٍسدُ ؿذُاًذ.
شکل  7طیف  EDXمربوط به نمونه MWCNT-COOH/TiO /Sb

1000

keV

10

5

0

0

ؿکل  :7عیف  EDXهشثَط ثِ ًوًَِ MWCNT-COOH/TiO2/Sb
2

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بررسی ویژگی فتوکاتالیستی

اینگونه توجیه کرد که در دمای  200تا  250°Cفرایند اکسایش بر
روی تیتانیم ایزو پروپوکساید انجام و در دمای  350°Cذرات تیتانیم
اکسید بهصورت بیشکل (آمورف) تشکیل میشود .با افزایش دما از
 350تا  550°Cساختار آمورف ذرات تیتانیم اکساید تبدیل به ساختار
آناتاز میشود و از دمای  600°Cبه بعد این ساختار تبدیل به روتایل
میشود .نانولولههای کربنی نیز تا دمای  450°Cتثبیت میشوند و بعد
از آن شروع به تخریب میکنند بهصورتی که در ابتدا در دمای حدود
 500°Cترکیبات چند دیوارهها تخریب شده و در دماهای باالتر این
دیوارهها کوچکتر شده و درنهایت به  CO2تبدیل میشوند .خواص
فتوکاتالیستی این نمونهها در دمای محیط بررسی شد.

برای بررسی قدرت و زمان تخریب نانوفتوکاتالیستهای تهیه شده
از متیل اورانژ بهعنوان آالینده آزو استفاده شد .نتیجههای بهدست
آمده از بررسی در شکل  8آورده شدهاند .نتیجههای بهدست آمده
نشان میدهد که نمونههای تهیه شده در دمای  600 °Cبه دلیل
دارا بودن فاز آناتاز بیشتر نسبت به نمونههای تهیه شده در ،450°C
تخریب آالینده متیل اورانژ را در زمان کمتر و در  35دقیقه انجام
دادهاند .درنتیجه بهترین دمای کلسینه شدن برای دستیابی به ویژگی
فتوکاتالیستی بهتر در مورد نمونههای تهیه شده ،دمای  600°Cاست.
بهطورکلی دمای کلسینه شدن نمونههای تهیه شده را میتوان
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ًشیدِّبی ثِدػز آهذُ ًـبى هیدّذ کِ ًوًَِّبی سْیِ ؿذُ دس دهبی  600 ˚Cثِ دلیل داسا ثَدى فبص آًبسبص ثیـشش ًؼجز ثِ
ًوًَِّبی سْیِ ؿذُ دس  ،450˚Cسخشیت آالیٌذُ هشیل اٍساًظ سا دس صهبى کوشش ٍ دس  35دلیمِ اًدبم دادُاًذ .دسًشیدِ ثْششیي دهبی

تهیه نانوکامپوزیت  TiO2/Sbبر روی بستر نانولولهی ...

اثر مقدار نانولولههای کربنی
نتیجههای بهدست آمده نشان میدهد که با افزایش مقدار
نانولولههای کربنی ویژگی فتوکاتالیستی افزایش یافته و آالینده در
زمان کمتری تخریب میشود .حضور گروههای عاملی کربوکسیلیک
اسید باعث افزایش برهمکنشها در سامانه و همچنین منجر به پخش
شدن نانولولههای کربنی در مخلوط میشود .اثر نانولولههای کربنی
به این صورت است که نانولولههای کربنی با داشتن سطح ویژه بسیار
باال و مکانهای فعال با کیفیت باال منجر به افزایش سرعت واکنش
کاهش در فرایند فتوکاتالیستی میشوند و همچنین باعث افزایش
فاصلهی بین الکترون-حفره شده بهطوریکه برگشت الکترون به
/TiOنمونههای ،TiO
فتوکاتالیستی
شکل  9مقایسه ویژگی
)MWCNT-COOH
نمونه ًٍ4وًَِ ؿوبسُ  4دٍدِ ؿذُ ثب
ؿکل  :8همبیؼِ ٍیظگی فشَکبسبلیؼشی ًوًَِّبی ً ،TiO2وًَِ 2(4
وَاى شماره  4دوپه شده با آنتیموان
(  )MWCNT-COOH/TiOوآًشینمونه
داخل حفره را به تأخیر انداخته و نوار انرژی را اصالح میکنند که
آن نیز به نوبه خود باعث افزایش ویژگیهای فتوکاتالیستی میشود.
ً -4شیدِگیشی
نتیجهگیری
بهترین زمان تخریب بهدستآمده  35دقیقه برای نمونه چهارم است.
دس ایي دشٍطُ دظٍّـی ،اثشذا ػٌشض ًبًَ فشَکبسبلیؼز  MWCNT-COOH/TiO2ثب دسكذّبی ٍصًی هشفبٍر MWCNT-
پژوهشی .،ابتدا سنتز نانو فتوکاتالیست MWCNT-
در این پروژه
 COOHدس دٍ دهبی هشفبٍر کلیؼٌِ ؿذى ،اًدبم ؿذ
 COOH/TiO2با درصدهای وزنی متفاوت MWCNT-COOH
اثر دوپه شدن فلز آنتیموان بر ویژگی فتوکاتالیستی
ًشیدِّبی ثِدػز
آهذُ ًـبى هیدّذ کِ ثشای ػبخز ًبًَکبهذَصیز  MWCNT-COOH/TiO2ثِهٌظَس ثشسػی ٍیظگی
انجام
دمای
کربنیؼش و
شد.دهبی کلؼیٌِ ؿذى ًوًَِ  600 ˚Cاػز کِ دس
ٍ 0/02
شدن،آصٍg،
کلیسنه آالیٌذُ
متفاوتای سخشیت
ّبی کشثٌی ثش
درٌِدوًبًَلَلِ
ی ،همذاس ثْی
پس از به دست آوردن مقدارهای بهینه نانولوله فشَکبسبلی
رسار ٍ افضایؾ ٍیظگی
بّؾ اًذاصُ
کهثبػث ک
دهدوَاى
فلض آًشی
اػز .دٍدِ
دستدلیمِ
آهذُ 35
نتیجته ثِ
كَسردرثْششیي صهبى سخشی
همچنین دمای کلسینه شدن ،در مرحلهی بعدی فلز ایي
ساخت
برای
نشانؿذىمی
آمده
دػز به
های
آنتیموان
فشَکبسبلیؼشی ؿذُ ٍ صهبى سخشیت سا سب  25دلیمِ کبّؾ هیدّذ .دسًشیدِ اػشفبدُ ّوضهبى اص ًبًَلَلِّبی کشثٌی ٍ دٍدِ کشدى
نانوکامپوزیت  MWCNT-COOH/TiO2بهمنظور بررسی ویژگی
ساختار نانوکامپوزیت بهمنظور افزایش خواص فتوکاتالیستی دوپه
ػٌلشّب هیسَاًذ سٍؿی هفیذ ثشای ک
بّؾ دادى صهبى سخشیت سًگّبی آصٍ ثب اػشفبدُ اص ًبًَ فشَکبسبلیؼزّبی ثش دبیِ  TiO2ثبؿذ.
فتوکاتالیستی ،مقدار بهینه نانولولههای کربنی برای تخریب
شد .با توجه به زمانهای بهدست آمده برای تخریب رنگ آزو،
مناتع
آالینده آزو 0/02 g ،و دمای کلسینه شدن نمونه  600 °Cاست
نمونه شماره  4سنتز شده و آنتیموان بهعنوان دوپه شونده به آن
[1] Coleman, H. M., Eggins, B. R., Byrne, J. A., Palmer, F. L., King, E. )2000( Photocatalytic
که در این صورت بهترین زمان تخریب بهدست آمده  35دقیقه
افزوده شد .دوپه کردن فلز آنتیموان باعث کاهش گاف انرژی در
Degradation of 17-β-oestradiol on immobilized TiO2, Appl. Catal. B: Environ. 24, L1-L5
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)2012(Investigation of coupled system effect on photocatalytic activity of TiO2/M
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[3] Li. H., Wang,
J., Li,
H., Yin,
S., Sato,
Mater.
تواندLett.,
ی 63,
15831585, 2009.
زمان
دادن
کاهش
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Abstract: The nano composite of MWCNT-COOH/TiO2 and MWCNT-COOH/TiO2/Sb were
prepared using titanium tetra isopropoxide and antimony doped on substrate of carboxylated
multiwall carbon nanotubes following by calcination process. After production of the nano
composites, their performance in the degradation of methyl orange dye was investigated. Two
different calcination temperatures and different amounts of carbon nanotubes for degradation of
azo dye were studied. The morphology of the synthesized composite and the presence of doping
element were characterized by FE-SEM equipped with EDX spectroscopy and the crystalline
structural properties were determined by XRD technique. Furthermore, FTIR spectrometer was
used for measurements in the mid and near IR regions. The photocatalytic activities were evaluated
by photocatalytic degradation of methyl orange solution as a model of azo dyes by means of UVc
lamp irradiation. The results show that the photocatalytic degradation in the presence of UVc
lamp by using dopant element was faster than TiO2 nano catalyst without any dopant. Also the
best degradation time was 35 min which was related to MWCNT-COOH/TiO2 and 25 min for
MWCNT-COOH/TiO2/Sb by using 0.02 g MWCNT-COOH and the calcination temperature of
600 °C.
Keywords: Nano photocatalyst, Carbon nanotubes, Titanium dioxide, Antimony, Nano composite
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