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بررسی دمای کلسینهشدن بر ویژگی ساختاری ،نوری و فتوکاتالیستی
نانوذرات مزومتخلخل تیتانیا

مهتاب گرگانی 1و بهزاد کوزهگرکالجی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 .2دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
دریافت :شهریور  ،1398بازنگری :مهر  ،1398پذیرش :آذر 1398

چکیده :در این پژوهش ،نانوذرات مزومتخلخل تیتانیم دیاکسید به روش سلژل تهیه شد .اثر دمای کلسینهشدن بر ویژگی ساختاری ،فتوکاتالیستی

و نوری نانوذرات مورد بررسی قرارگرفت .از تترابوتیل اورتوتیتانات ( )TBTبهعنوان پیش ماده تیتانیم و از اتانول بهعنوان حالل استفاده شد .از آزمون

گرماوزنسنجی-تجزیه گرمایی تفاضلی ( )TG-DTAبرای انتخاب گستره مناسب دمایی کلسینهشدن ،پراش پرتو ایکس ( )XRDبرای تعیین فازها،

روش جذب سطحی همدمای برونر-امت-تلر ( )BETبرای بررسی سطح ویژه و تخلخل نانوذرات ،طیفسنجی مرئی-فرابنفش ( )UV-Visبرای
بررسی ویژگی فتوکاتالیستی-نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMبرای

ریختشناسی ذرات استفاده شد .نتایج نشان داد با افزایش دمای کلسینهشدن تا  ،550 °Cتبدیل فازی آناتاز به روتایل انجام که حضور  این دو فاز

بلوری موجب بهبود ویژگی فتوکاتالیستی شد .کاف انرژی ممنوعه نانوذرات تیتانیم دیاکسید با افزایش دمای تهیه نمونه ،کاهش یافت بهگونهای که
از گستره نور فرابنفش به گستره نور مرئی منتقل شد .کاف انرژی ممنوعه تیتانیا بهدست آمده در  350 °Cبرابر با  3/39الکترون ولت بود که با افزایش

دمای تهیه تا  550 °Cبه  3/08الکترون ولت کاهش یافت .باالترین درصد تخریب محلول رنگی تحت تابش نور فرابنفش مربوط به نمونه کلسینهشده

در  ۵۷/۳۳( ۳۵۰ °Cدرصد) و تحت تابش نور مرئی به نمونه کلسینهشده در  ۵۵/۵۶( ۵۵۰ °Cدرصد) بود .نتایج بهدست آمده از بررسی جذب سطحی
ذرات حاکی از ساختار مزومتخلخل با حلقه پسماند نوع  H4و  H2بهترتیب برای نمونههای تهیه شده در  ۳۵۰و  ۵۵۰ °Cبود .میانگین قطر حفرهها

برای نمونههای تهیه شده در  ۳۵۰و  ۵۵۰ °Cبه ترتیب برابر  ۱/۲0و  ۷/۹۹نانومتر بود .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشاندهنده
اندازه ذرههای نمونه تهیه شده در  350 °Cبین  25تا 30نانومتر و برای نمونه تهیه شده در   550 °Cبین  30تا  45نانومتر بود.
واژههای کلیدی :تیتانیم دیاکسید ،دمای کلسینهشدن ،مزومتخلخل ،تخریب فتوکاتالیستی ،ویژگی نوری

باالیی برخوردار است .تیتانیم دیاکسید ،ارزان قیمت است و
پایداری شیمیایی و فیزیکی باالیی دارد .بهتازگی ،نانوذرات تیتانیم
دیاکسید به دلیل ویژگیهای خاص ،موردتوجه قرارگرفتهاند و

مقدمه
پودر تیتانیم دیاکسید یکی از مهمترین موادی است که
کاربردهای متفاوتی دارد و به دلیل ویژگی نوری از ضریب شکست
*عهدهدار مکاتباتb.kaleji@malayeru.ac.ir :
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بررسی دمای کلسینهشدن بر ویژگی ساختاری ،نوری  ...

برای مثال ،در زمینه مواد نیمرسانا پیشرفته ،سلولهای خورشیدی
و مواد لومینانس بهکارگرفته میشوند .همچنین ،با توجه به ویژگی
فتوکاتالیستی آنها ،در  تصفیه آب و کاربردهای ضدباکتری نیز
مورداستفاده قرار میگیرند [ .]1از روشهای سنتز پودر نانوذرات
تیتانیم دیاکسید میتوان به روش سنتز آبگرمایی و محلول
جامد ،آیروژل و سلژل اشاره کرد .فرایند آیروژل ،فرایندی است
که با خلوص باال ،موجب کلوخهایشدن ذرات میشود و نیاز به
دمای باال برای سنتز دارد .از طرفی سلژل ،فرایندی ارزانقیمت
و چند مرحلهای است [.]2
در سالهای اخیر ،فرایندهای فتوکاتالیستی انجام شده با
نیمرسانا بهدلیل کارایی بسیار باال ،زیستسازگاربودن با محیط ،در
تصفیه آب و هوا از اهمیت زیادی برخوردار بوده است [ .]3کاربرد
اینگونه از مواد در رنگدانههای صنعتی ،کرمهای ضد آفتاب،
سلولهای خورشیدی [ ،]2اجزای دستگاههای الکترونیکی و
بسیاری از موارد دیگر است [ .]4تیتانیم دیاکسید در سه فاز بلورین
آناتاز ،1روتایل 2و بروکیت بلوری میشود .انرژی کاف نواری 3فاز
آناتاز  ۳/۲ eVاست .فاز آناتاز از نقطه نظر ترمودینامیکی شبهپایدار
است و در دماهای پایین شکل میگیرد [ 4و  .]5به همین دلیل،
نقطه فعالشدن آنها در ناحیه نور فرابنفش است .تفاوتهای
مهم این ساختارهای فازی در پارامترهای شبکه ،موقعیت اتمها
و گروههای فضایی است .با اینحال در سالهای اخیر ،از TiO2
بهطور گستردهای برای تهیه نانومواد متفاوت ازجمله نانوذرات،
نانوسیمها ،نانولولهها و مواد مزومتخلخل و نانومتخلخل حاوی
 TiO2استفاده شده است [ .]5فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم
دیاکسید به دلیل انرژی کاف نواری ( )۳/۲ eVباالیی که دارد ،در
گستره نور فرابنفش است .با شروع فعالیت فتوکاتالیستی ،ترکیب
دوباره 4جفت الکترون-حفره پس از جذب بر سطح ذرات تیتانیا در
کسری از ثانیه اتفاق میافتد و سرعت واکنش فتوکاتالیستی کند
میشود .افزایش دمای کلسینهشدن بهعنوان یکی از عاملهای
تاثیرگذار بر اندازه نانوذرات ،منجر به افزایش اندازه ذرات و
درنتیجه باعث میشود طول موج لبه جذب نیمرسانا از گستره نور
7. Kim 8. Ethyl acetoacetate

6. Yu

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

5. Aphairaj

فرابنفش به نور مرئی انتقال یابد [.]6
آفایراج 5و همکارانش [ ]7در سال  ،۲۰۱۱اثر دمای کلسینهشدن
بر ساختار  TiO2تهیه شده به روش آبگرمایی را با الگوی پراش
پرتو ایکس بررسی کردند .با افزایش دما تا  ۸۰۰ °Cشدت
پیکهای آناتاز افزایش یافت .در این دما ،فاز آناتاز پایدار بود .در
دمای  ۹۰۰ °Cتبدیل فازی از آناتاز به روتایل انجام و در دمای
 ۱۰۰۰ °Cفقط فاز روتایل مشاهده شد.
تأثیر دمای کلسینه شدن بر ویژگی نوری و میکروساختاری
الیهنازک تیتانیا در دماهای  ۷۰۰ ،۵۰۰ ،۱۰۰و  ۹۰۰ °Cبه روش
رسوبدهی فاز مایع توسط یو 6و همکارانش [ ]8نیز بررسی شده
است.
کیم 7و همکارانش [ ]9در پژوهشهای خود به بررسی اثر دمای
کلسینهشدن بر ویژگی نوری و ساختاری الیهنازک تیتانیا پرداختند.
با افزایش دمای کلسینهشدن ،تبدیل فازی آناتاز به روتایل مشاهده
شده و از طرفی ،به دلیل رشد اندازه ذرهها در اثر افزایش دما،
انرژی کاف نواری الیه نازک تیتانیا کاهش یافت.
در این پژوهش ،نانوذرات مزومتخلخل  TiO2با روش ساده
سلژل سنتز شد .با کنترل دما و بدون افزودن افزودنی (ماده
سطحفعال) ،به بررسی ویژگی ساختاری ،نوری و فتوکاتالیستی
نانوذرات مزومتخلخل تیتانیم دیاکسید پرداخته شد.
بخش تجربی

سنتز نانوذرات تیتانیم دیاکسید

در این پژوهش ،نانوذرههای  TiO2با روش سلژل تهیه
شد .ابتدا ،به  ۲۰میلیلیتر اتانول ۲/۵ ،میلیلیتر اتیل استواستات
( 8 )C6H10O3 ،EAcAcافزوده و با همزن مغناطیسی  15دقیقه
همزده شد .در مرحله بعد ۳/۴ ،میلیلیتر تترابوتیل اورتوتیتانیات
( 9 )Ti(OC4H9)4 ،TBTکه بهعنوان واکنشگر تأمینکننده
تیتانیم دیاکسید است ،بهصورت قطرهای به محلول اتانول و اتیل
استواستات افزوده شد .این محلول به مدت  ۱ساعت همزدهشد تا
بهطور کامل یکنواخت شود .در ادامه ۰/۴۵ ،میلیلیتر نیتریک اسید
4. Recombination
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کوزهگرکالجی و گرگانی

برای بررسی ویژگی نوری به منظور اندازهگیری انرژی کاف
به آن افزوده و پس از  30دقیقه همزدن ،با افزودن  ۱/۸میلیلیتر
نواری و تجزیه فتوکاتالیستی نانوذرات از دستگاه طیفسنجی
آب ،همزدن به مدت  1تا  2ساعت ادامه یافت .مخلوط به دست آمده
ساخت شرکت  Spekol-2000آلمان استفاده شد .برای
به مدت  ۲۴ساعت در محیط آزاد قرار داده شد تا فرایند آبکافت
اندازهگیری انرژی کاف نواری نمونهها ۰/۰۱۵ ،گرم پودر سنتز
تکمیل و یک سل زردرنگ بهدستآید .در مرحلهی بعد ،این سل
شده در یک بشر حاوی  ۲۰میلی لیتر اتانول بههمراه  ۳میلیلیتر
را بر دستگاه همزن مغناطیسی تحت گرمادهی و همزدن قرار داده
نیتریک اسید افزوده و به مدت  ۲۴ساعت بر همزن مغناطیسی
تا ب ه مرور زمان سل بهصورت ژل در بیاید .پس از اینکه این ژل تا
همزده شد .سپس ،با دستگاه طیفسنجی انرژی کاف نواری
اندازهای خشک شد ،در درون خشککن در دمای  ۱۰۰ °Cقرار داده
نمونهها اندازهگیری شد.
شد تا بهطور کامل خشکشود و نمونه حالت شیشهایشدن به خود
برای ریختشناسی و بررسی اندازه ذرات ،میکروسکوپ الکترونی
بگیرد .کلسینهشدن نمونههای خشکشده به مدت زمان  1ساعت
روبشی-گسیل میدانی ( )FESEMمدل MIRA3- TESCAN
در کوره با اتمسفر هوا و در دماهای متفاوت  ۵۵۰ ،۴۵۰ ،۳۵۰و
و میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمدل Hitachi HD-
 ۶۵۰ °Cانجام شد .سرعت افزایش دما تا رسیدن به دمای موردنظر
 2700ساخت ژاپن با ولتاژ  200 kVبهکارگرفته شد.
 ۵ °Cبر دقیقه بود.
فعالیت فتوکاتالیستی نمونهها با بررسی تجزیهشدن محلول
رنگی متیلنبلو ( )MB=10ppmتحت تابش نور مرئی
روشهای شناسایی نانوذرات
( )200 Wبه مدت  ۲ساعت و فرابنفش ( )125 Wبه مدت90
برای تعیین دمای مناسب کلسینهشدن و بررسی تغییرات
سایی نانوذرات
دقیقه در حضور نمونهها انجام شد .الزم به یادآوری است که پیش
وزن نانوذرات با روش گرماوزنسنجی-تجزیه گرمایی تفاضلی
عیین دمای مناسب کلسینهشدن و 1بررسی تغییرات وزن نانوذرات با روش گرماوزنسنجی-تجزیه گرمایی تفاضلی (1
نمونه،)TG-
شاملDTA
پودری به مدت نیم ساعت در
از اندازهگیری ،محلول
( ، )TG-DTAدستگاه  1640 P1-STAبهکارگرفته شد.
جذب-واجذب تعادلی نگهداری شد.
پرتو رسیدن
کارگیری برای
محیط تاریک
)XRD
ایکس (
پراش پرتو
بلوری ،با
CuKαبهبا طول موج
 )XRDو به
ایکس (
پراش پرتو
روش روش
بلوری ،با
فازهایفازهای
شناساییشناسایی
 P1-STAبهکارگرفته شد.
برای انجام آزمایش ۰/۲  ،گرم از نمونه پودری در محلول رنگی
و بهکارگیری پرتو  CuKαبا طول موج ( 0/135 nmدر شرایط
اندازه ۲ذرات
قرار شد
فیلیپس انجام
PWشرکت
X’ 3040/60lng
Pert PW 3040/60lng
دستگاه
40 kV
بلوری باتابش نور قرار گرفت .پس
ساعت تحت
میانگینمدت
داده .شد و به
X’ Pert
 )kVبا دستگاه
 )mAوبا 40
در شرایط  30 mAو 30
محلول برداشته شده و برای
جدولمیل1یلیتر
تابش۵ ،
شده،هر ۳۰
تهیه از
معادله
تمامبلوری
برایذرات
شبکهاندازه
میانگین
انجام2شد.
فیلیپس
شرکت
ارایهازشده
دقیقهو در
محاسبه
نمونهباهای
پارامتر
معادله
وجه به
دست آمد .همچنین ،با ت
جداسازی نانوذرات از محلول ،جداسازی بادستگاه گریزانه انجام
شرر بهدست آمد .همچنین ،با توجه به معادله  1پارامتر شبکه برای
.]11
شد .در پایان از محلول جداشده ،با دستگاه طیفسنجی مقدار
تمام نمونههای تهیه شده ،محاسبه و در جدول  1ارایه شده است
جذب ( Atو  )A0نمونهها در طول موج  ۶۶۴نانومتر (بیشینه جذب
[ 10و .]11
متیلنبلو) اندازهگیری شد.
ͳ
ℎ
𝑘𝑘
𝑙𝑙
()2
(ሺ ሻʹ ൌ ሺ ሻʹ   ሺ ሻʹ  ሺ ሻʹ                            )1
برای محاسبه درصد تجزیهشوندگی محلول رنگی از معادله 2
𝑑𝑑
𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑐𝑐
استفاده شد که در آن  Atمقدار جذب محلول رنگی  MBپس از
دو ساعت تابش در حضور نمونه پودری و جداسازی محلول رنگی
مساحت سطح ویژه نانوذرهها بهروش جذب سطحی همدمای
اندازه
توزیع
عملیاتگیری
نیتروژنبا اندازه
شد)BET.
گیریتلر (
اندازهامت-
نیتروژنبرونر-
همدمای
ت سطح ویژه نانوذرهها بهروش
جذب محلول رنگی پس از
مقدار
شد.و A
گریزانه
توزیعبا گاز از پودر
سطحی گاز
جذب )BETبا
برونر-امت-تلر (
0

پودری در محیط تاریک است η .درصد تجزیهشدن
افزودن
دماهای
اندازه حفرهها با مدل بارت-جوینر-هالندا ( )BJHدر
نمونهشد.
بررسی
ساخت ژاپن
ل بارت-جوینر-هالندا ( )BJHدر دماهای متفاوت با دستگاه Belsorp mini
آالینده است [.]12
متفاوت با دستگاه  Belsorp miniساخت ژاپن بررسی شد.
ررسی ویژگی نوری به منظور اندازهگیری انرژی کاف نواری و تجزیه فتوکاتالیستی نانوذرات از دستگاه طیفسنجی ساخت
1. Thermogravimetry-Differential Thermal Analysis

 Spekolآلمان استفاده شد .برای اندازهگیری انرژی کاف نواری نمونهها 0/015 ،گرم پودر سنتز شده در یک بشر حاوینشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ر اتانول بههمراه  3میلیلیتر نیتریک اسید افزوده و به مدت  24ساعت بر همزن71
مغناطیسی همزده شد .سپس ،با دستگاه

رژی کاف نواری نمونهها اندازهگیری شد.

برای محاسبه درصد تجزیهشوندگی محلول رنگی از معادله  3استفاده شد که در آن  Atمقدار جذب محلول رنگی  MBپس از دو
ساعت تابش در حضور نمونه پودری و جداسازی محلول رنگی از پودر با عملیات گریزانه و  A0مقدار جذب محلول رنگی پس از افزودن
تجزیهشدن آالینده است [.]12
ساختاری،درصد
استη .
تاریک
محیط
نوری  ...
ویژگی
شدن بر
در کلسینه
پودریدمای
نمونه بررسی
()3
 = )1-)At/A0(( × 100
میشود که ناشی از حذف آب ساختاري و تبدیل هیدروکسید تیتانیم
(η = (1-(At/A0)) × 100                                      )2
به تیتانیم دیاکسید است .همچنین ،تبدلیل فازی آناتاز به روتایل
نتیجهها
در دمای باالتر از  ۴۵۰ °Cهم دلیل دیگر کاهش وزن است .نمودار
بحثبحث
نتیجوهها و
تغییرات وزن در دماهاي باالتر از  ۵۰۰  °Cبهطور تقریب ثابت است
تجزیه گرمایی
تجزیه گرمایی
که بیانگر حذف کامل آب ،مواد آلی و ترکیبات دیگر است.
تجزیه گرمایی نمونه ژلهای تیتانیم دیاکسید که از سل بهدست
دقیقه بهدست آمد ،از دمای اتاق تا دمای  ۷00 °Cبا شیب دمایی  5 °Cبر
که براز سل
تیتانیم
دمایژله
گرمایی تانمونه
اکسید۵ °C
شیبدیدمایی
°Cای ۷۰۰با
تجزیهدمای اتاق
آمد ،از

پرتو ایکس
انجام درشدشکل
فازیشد که
تبدیل انجام
تبدیل فازی
بررسی
تحتاتمسفر
دقیقهتحت
)XRDداده شده است .در نمودار تجزیه
آزمون (نشان
پراش این
الگوهای نتایج
که در شکل 2
بررسی
برایبرای
هواهوا
اتمسفر
الگوهای پراش پرتو ایکس نانوذرههای  TiO2تهیه شده به
 2نتایج این آزمون نشان داده شده است .در نمودار تجزیه گرمایی
شکلاز پیش
مواددر آلی
دماهایمربوط
شود که
دمای °C
زیاد در
نسبتنسبت
شدت به
گرمازا با
پیکپیک
تفاضلی،
سوختن وو ح°Cذف۶۵۰
،۳۵۰به۵۵۰ ،۴۵۰
می در
مشاهدهلژل
 145 ۱۴۵روش س
دمای °C
زیاد در
شدت به
گرمازا با
گرماییتفاضلی،

کهیشود،
مشاهده م
همانطور
شدتاست.
دادهباشده
پیش 200تا°C3نشان
گسترهآلی از
حذف مواد
سوختن و
مربوط به
مشاهده میشود
نانوذراتفازهای
بیانگر تبلور
مشاهدهکهمیشود
کمتر
500
دمایی
پهنی در
گرمازای
که پیک
ماده مورداستفاده است.
تیتانیم دیاکسید در دمای  ۳۵۰ °Cشامل  ۱۰۰درصد فاز آناتاز
ماده مورداستفاده است .پیک گرمازای پهنی در گستره دمایی ۲۰۰
کاهش وزنی
کلسینه می
دمایرا نشان
افزایش وزن
است .ازبا کاهش
فازهایسه مرحله
شکل ،2
تغییراتکهوزن
روتایل
نخست ،،دوباره
مرحله۴۵۰ °C
دهد .دمای
شدن تا
بیانگردرتبلور
نمودارمیشود
است.مشاهده
ذرات کمتر
۵۰۰دربا شدت
آناتاز وتا °C
که ،قله
است.رشد ذره
همراه
موردآناتاز به
درصد فاز
شکل ،2
وزن در
تغییرات
است.
روتایل در
آناتاز و
باریکدر وگستره
های وزن
کاهش
مرحلههادوم
استفاده
 ۱۰۰حالل
تبخیر آب و
ناشی از
است که
نمودار100
از °C
ذراتمتر
دمای ک
درصد در
معادل 8
بلندتری نسبت به دمای  ۳۵۰ °Cرا دارد ،مشاهده میکنیم .با
سه مرحله از کاهش وزن را نشان میدهد .مرحله نخست ،کاهش
 °Cاست.
باقی ومانده
مواددرآلی و
است که
درصد
دمای در
است که
1۶0۸°C
 100تا
 ،۶۵۰دو پدیده رشد اندازه
آب ۵۵۰
دماهای
حذفدما،
مربوط بهافزایش
ناشی از
است که
حدود۱۰۰18°C
کمتر از
درصد در
معادل
دماییوزنی
کهلبا معادله
آب انجام شده
روتایل
آناتاز به
که فازی
وتبدیل
وزن در
گسترهاست.
سوممورددراستفاده
حالل
تبخیر
هیدروکسید
استتبدی
ساختاری و
حذف
ناشی از
هاشود
مشاهدهذرهمی
کاهش500
دوم،تا °C
مرحله1۶0
دمایی
آب ووزن
کاهش
 ،3درصد فاز آناتاز و روتایل محاسبه شده است [.]13
گستره دمایی  ۱۰۰تا  ۱۶۰ °Cاست که در حدود  ۱۸درصد است
تبدلیل فازی آناتاز به روتایل در دمای باالتر از  450 °Cهم دلیل دیگر کاهش وزن است.
همچنین،
به دی
تیتانیم
مانده است.
است.آب باقی
اکسید آلی و
حذف مواد
تیتانیمکهبهمربوط
-1
اسX
])Rو= [1+ 0.8 (IA/I
(                                  )3
مشاهده
دمایی ۱۶۰°Cتا
گستره
سوم در
تغییرات وزن
نمودار کاهش
ت.
مواد آلی
ثابت است که بیانگر حذف کامل آب،
۵۰۰تقریب
°Cطور
 500به
باالتر از
دماهای
وزن در
ترکیبات دیگر R

)Rel. Mass (%

)DTA (mV

شکل 2نمودار تجزیه گرمایی تفاضلی و تغییرات وزن ژل پیش ماده تیتانیم دیاکسید
شکل  2نمودار تجزیه گرمایی تفاضلی و تغییرات وزن ژل پیش ماده تیتانیم دیاکسید

5
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کوزهگرکالجی و گرگانی

نمودارهای جذب-واجذب نمونهها

که در آن  XRدرصد فاز آناتاز IA ،شدیدترین پیک فاز آناتاز
نمودارهای جذب و واجذب نیتروژن برای دو نمونه کلسینهشده
مربوط به صفحه ( IR ،)۱۰۱شدیدترین پیک فاز روتایل مربوط به
الگوهای پراش پرتو ایکس )(XRD
در دماهای  ۳۵۰و ( ۵۵۰ °Cشکل  )۴موردبررسی قرارگرفت.
صفحه ( )۱۱۰را بیان میکند [.]14
دماهای °C
450ه،شده در
نمونه ،کلسین
نمودارهای هدرمدما برای
تهیهپیدا م
ها رشد
دما ،بلور
افزایش
ایکسدلیل
 ۵۵۰ °Cبه
الگوهای در
۳۵۰ر شکل 3
 ۶50د
 550و °C
دماهایدو350
کنند روش سلژل
شدهی به
TiO
نانوذره
دمایپرتو
پراش
های 2
(-۴الف) و -۴( ۵۵۰ °Cج) برپایه طبقهبندی  IUPACسازگار با
و تبدیل فازی از  فاز آناتاز به فاز روتایل مشاهده میشود که ۷۱
آناتاز است .با
100
پسماندشامل
های350
حلقه°C
دمای
نوع در
اکسید
روتایلنانوذرات
فازشود،
درصدمی
مشاهده
است.
درصدنوعفاز H4و
ترتیب از
مربوط به
 ،IVو
دیمدما
تیتانیم ه
(جدول )۱است.
که و ۲۹
طورآناتاز
همان فاز
مربوط به
نشان داده شدهدرصد
 ۲θاست [ .]15،16حلقه پسماند برای نمونه کلسینهشده در دمای
قلههای فاز آناتاز نسبت به قله فاز روتایل باریک و بلندتر است.
افزایش دمای کلسینه شدن تا دمای  ، 450 °Cدوباره  100درصد فاز آناتاز بههمراه رشد ذرهها که قلههای باریک و بلندتری نسبت به
 ۳۵۰ °Cبیانگر این است که نمونه مزومتخلخل و میکرومتخلخل
پیکهایی که در  ۲θبرابر  ۳۷/۴۷ ،۲۴/۹و  ۴۷/۵۱۹درجه مشاهده
مزومتخلخل
دمای °C
کلسینهشده
در و ()۲۰۰
()۰۰۴
بلوری
دارد ،ترتیب با
دمای 350 °Cمیراشود به
فازی آناتاز به
فقطوتبدیل
۵۵۰هها
اندازه ذر
پدیده دررشد
نمونه ،دو
ولی۶50
است°C
دماهای  550و
(،)۱۰۱دما،
افزایش
های .با
صفحهکنیم
مشاهده می
است .به بیان دیگر ،حفرههای داخلی نمونه کلسینهشده در
از فاز آناتاز (کد مرجع با شماره  )۲۱-۱۲۷۲و در  ۲۷/۱۷درجه با
].
13
[
است
شده
محاسبه
شمارهروتایل
آناتاز و
درصد فاز
معادله ،4
بلوریکه با
صفحهاست
روتایل انجام شده
 ۳۵۰ °Cنامنظم و به صورت مخلوطی از مزوحفرهها و
)۲۱-۱۲۷6
مرجع با
روتایل (کد
( )۱۱۰از فاز
میکروحفرههای غیریکنواخت هستند و شکل حفرهها در نمونه
مربوط است .همچنین ،در دمای  ۶۵۰ °Cمقدار فاز آناتاز و روتایل
کلسینهشده در  ،۵۵۰ °Cحفرههایی با دهانه باریک با کانالهای
به ترتیب برابر با  ۳۱درصد  ۶۹درصد است .با این تفاوت که قله
فاز روتایل نسبت به فاز آناتاز باریک و ()4
شبکهRبهXهم متصل شدهاند که ساختمان این حفرهها
یکنواخت در
= [1+
بلندتر (قله روتایل با شدت0.8 )IA/IR(]-1
به صورت مزومتخلخل است [ .]17توزیع شعاع حفرهها   با
بیشتر) است ۲θ .برابر  24/9درجه مربوط به صفحه بلوری ()۱۰۱
روش  BJHمشخص شد (شکل  .)4میانگین قطر حفرهها برای
از فاز آناتاز و پیکها در  ۵۴/۱۵ ،۳۵/۸ ،۲۷/۱7درجه به ترتیب
مربوط ۱به صفحه
تایل
رو
فاز
پیک
شدیدترین
I
)،
101
(
صفحه
به
مربوط
آناتاز
پیک فاز
شدیدترین
های IA
آناتاز،
درصدبهفاز
R
فاز روتایل
( )۲۱۱از
( )۱۰۱و
بلوری (،)۱۱۰
صفحه
که در آن  XRمربوط
نمونههای کلسینهشده در  ۳۵۰و  ۵۵۰ °Cبه ترتیب برابر /۲0
(-۴ب) و  ۷/۹۹نانومتر (-۴د) بود .همانگونه که در شکل 4
هستند.

( )110را بیان میکند [.]14

)Intensity (a.u.

متفاوت به
شده دردردماهای
کلسینههشده
اکسید کلسین
تیتانیم دی
پرتو ایکس
پرتوپراش
الگوهای
ساعت 1ساعت
مدت 1مدت
متفاوت به
دماهای
اکسید
تیتانیم دی
ایکس
   شکل 3پراش
شکل  3الگوهای
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در دمای  550 °Cبه دلیل افزایش دما ،بلورها رشد پیدا می73
کنند و تبدیل فازی از فاز آناتاز به فاز روتایل مشاهده میشود که

 ۷1درصد مربوط به فاز آناتاز و  29درصد فاز روتایل (جدول )1است .قلههای فاز آناتاز نسبت به قله فاز روتایل باریک و بلندتر است.

بررسی دمای کلسینهشدن بر ویژگی ساختاری ،نوری  ...

مشاهده می شود ،توزیع اندازه حفرهها برای نمونه کلسینهشده
در  ۵۵۰ °Cباریکتر از حفرههای موجود در نمونه کلسینهشده
در  3۵۰ °Cاست .مساحت سطح ویژه نمونهها با افزایش دمای
کلسینهشدن آنها کاهش یافته است (جدول  .)1از  454به 102
مترمربع بر گرم شده است .این کاهش مساحت را میتوان به
بلوریشدن بیشتر نمونهها بر اثر افزایش دمای کلسینهشدن و
درنتیجه ،افزایش اندازه ذرههای نمونههای تهیه شده در دمای
 ۵۵۰ °Cنسبت داد [ .]18با بهکارگیری معادله  ،]19[ 4مساحت
سطح ویژه برای نمونههای کلسینهشده در  ۵۵۰ ،۴۵۰ ،350و
 ۶۵۰ °Cمحاسبه و در جدول  1ارایه شده است .در این معادله،
 Sمساحت سطح ویژه ذرهها ( )BETبرحسب مترمربع برگرم  D ،
اندازه ذرهها بر حسب نانومتر ρ ،چگالی مواد تهیه شده بر حسب
گرم بر سانتیمتر مکعب است.

(الف)
Va/cm3(STP) g-1

p/p0

(ب)

dVp/drp

(S = 6000/(ρ × D(                                                 )4

rp /nm

(ج)
Va/cm3(STP) g-1

انرژی کاف نواری

افزایش دما نشاندهنده رشد اندازه ذرهها و کاهش سطح ویژه
است .در نتیجه ،کاهش انرژی کاف نواری نمونههای تهیه شده را
نیز بههمراه دارد .از دالیل دیگر کاهش انرژی کاف نواری تغییرات
طول موج جذبی به سمت طول موجهای باالتر است که میتوان
به انتقال فاز آناتاز به روتایل نسبت داد.
همانطور که در شکل  ۵نشان داده شده ،نمونهی تهیه شده
در دمای  ۳۵۰ °Cدارای لبه جذب  ۳۶۵/۷۸نانومتر با انرژی کاف
نواری ( ۳/۳۹)evاست .با توجه به معادله  ،5انرژی کاف نواری
مربوط به نمونهها در دماهای متفاوت محاسبه و در جدول  ۲ارایه
شده است .در این معادله λedge ،لبه جذب برحسب نانومتر و Eg
انرژی کاف نواری برحسب الکترون ولت است [.]20

p/p0

(د)

dVp/drp

rp /nm

اندازه
یتروژن و
جذب-واجذبواجذب
نمودارهای جذب-
شکل 4
نمونه
توزیعهای
اندازه حفره
نیتروژن نو توزیع
نمودارهای
شکل 4
کلسینه
دیاکسید
تیتانیم
های
حفره
350د)
دماهای (ج و
شدهب)درو ۵۵۰ °C
(الف و
دماهای ۳۵۰
شده در
نمونهکلسینه
یاکسید
تیتانیم د

(Eg = 1240/λedge (nm(                                          )5

(الف و ب) و ( 550 °Cج و د)
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..]]20
است .در این معادله،
است [[20
ولت است
الکترون ولت
برحسب الکترون
نواری برحسب
کاف نواری
انرژی کاف
نانومتر وو  EEggانرژی
برحسب نانومتر
جذب برحسب
لبه جذب
 λλedgeلبه
است .در این معادلهedge ،

(())۶۶

E
()nm
Egg == 1240/
1240/edge
(edge )nm
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سطح
مساحت سطح
شبکه وو مساحت
پارامتر شبکه
بلوری ،،پارامتر
های بلوری
دانههای
اندازه دانه
میانگین اندازه
بلوری ،،میانگین
فازهای بلوری
جدول  11فازهای
جدول
۶50
°C
و
550
،
450
،
350
دماهای
در
شده
کلسینه
اکسید
دی
تیتانیم
نمونه
ویژه نمونه تیتانیم دیاکسید کلسینهشده در دماهای  550 ،450 ،350و ۶50 °C
ویژه

جدول  1فازهای بلوری ،میانگین اندازه دانههای بلوری ،پارامتر شبکه و مساحت سطح ویژه نمونه تیتانیم دیاکسید کلسینهشده در دماهای  ۵۵۰ ،۴۵۰ ،۳۵۰و ۶۵۰ °C
دمای
دمای
شدن
کلسینه شدن
کلسینه
)(°C
)(°C

اندازه
میانگین اندازه
میانگین
بلوری
های
دانههای بلوری
دانه

بلوری
فاز بلوری
فاز
()%
()%
روتایل
آناتاز روتایل
آناتاز

)(nm
)(nm

ddAA

ddRR

--

350
350
450
450

100
100
100
100

--

550
550

۷1
۷1

29
29

۷۷//29
29

۶50
۶50

31
31

۶9
۶9

99//10
10

مساحت
شبكه مساحت
امتر شبكه
پارامتر
پار
ویژه
سطح
سطح ویژه
a=b
a=b
)(Å
)(Å

cc
)(Å
)(Å

2
((m
m2/g
))/g

33//۶9
۶9
55//45
45

---

11//۷8
۷8
33//۷8
۷8
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شکل   ۵انرژی کاف نواری تیتانیم دیاکسید کلسینهشده در دمای ۳۵۰ °C

شکل  ۶طرحواره گرافیکی انرژی کاف نواری دو نمونه تهیه
شده تیتانیم دیاکسید در دو دمای  350و  550 °Cرا نشان
میدهد که با بهکارگیری معادلههای  7و  8محاسبه شدهاندEVB .
انرژی نوار ظرفیت X ،الکترونکشانی Ee ،TiO2 1مقدار ثابت
الکترون آزاد (برابر با  Ee ،)4/5 eVانرژی کاف نواری برحسب
الکترون ولت ECB ،انرژی نوار رسانش است [.]21

99

(ECB = EVB - Eg                                                    )8
طیفسنجی ()UV-Vis

تیتانیم دیاکسید به دلیل کاف انرژی وسیع 
آن
( )Eg = ۳/۲ eVهمواره تحت تابش نور فرابنفش ویژگی
فتوکاتالیستی از خود نشان میدهد .اگر تیتانیم دیاکسید با
فوتونهایي با انرژي بيشتر از  )λ>۳۸۷/۵ nm( ۳/۲ eVتحت
تابش قرار گيرد ،يك  الكترون با تحریکشدن از نوار ظرفيت

(EVB = X – Ee + (0.5) Eg                                      )7

1. Electronegativity

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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تخریب متیلنبلو تحت تابش نور مرئی ( )ηvisو
1. Electronegativity
فرابنفش ( )ηUVنمونه تیتانیم دیاکسید کلسینهشده
در دماهای  550 ،450 ،350و ۶50 °C
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آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی-گسیل میدانی ()FESEM

(الف)

11

شکل -۹الف تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای نمونه
تهیه شده تیتانیم دیاکسید در دمای  ۳۵۰ °Cرا نشان میدهد .با
توجه به این شکل ذرهها به صورت کروی با گستره اندازه ذرههای
 ۲۵الی  ۳۰نانومتر است .اندازه ذرههای بهدست آمده از نتایج
میکروسکوپ الکترونی روبشی با اندازه دانههای بلوری محاسبه
شده از  XRDمتفاوت است .ذرههای مشاهده شده در تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی بهصورت تک بلور  TiO2نیستند
بلکه کلوخهای شدهاند [ .]23افزایش دمای کلسینهشدن منجر به
رشد ذرهها در نمونه تیتانیا شده است .همانطور که در شکل -۹ب
مشاهده میشود ،نمونه کلسینه شده در دمای  ۵۵۰ °Cدارای
اندازه ذرههایی در گستره  ۳۰تا  ۴۵نانومتر است.

(ب )

تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM

در شکل  10تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری
بههمراه الگوي پراش الکترونی انتخابی از بهترین نمونههای
فتوکاتالیستی (نمونههای تهیه شده در ( 350 °Cشکل -10الف)
و (  550 °Cشکل -10ب)) نشان داده شده است .الگوي پراش
الکترونی انتخابی ،به صورت حلقههاي پیوسته است و نشاندهنده
بلوریبودن نانوذرات است .اندیس میلر نشانداده شده در شکل
-10الف تایید کننده تشکیل نانوبلورهای آناتاز و شکل -10ب
مخلوطی از دو فاز آناتاز و روتایل هستند که همخوانی خوبی با
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

اکسید
دی
مربوط دبهی تیتانیم
تصویرهای
شکل 9
شده در
اکسیدکلسینه
FESEMبه تیتانیم
 FESEMمربوط
تصویرهای
   شکل 9
(ب)
550
°C
و
(الف)
350
دماهای
کلسینهشده در دماهای ( 350الف) و ( 550 °Cب)
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خلوطی از دو فاز آناتاز و روتایل هستند که همخوانی خوبی با نتایج  XRDدارد .در این تصویرها که با مقیاس  50نانومتر

توان حفرههای کاتالیست را به روشنی دید که در گستره ساختار مزوحفره هستند .بنابراین ،میتوان گفت نتایج بهدست

کوپ الکترونی عبوری تاییدکننده نتایج بهدست آمده از آزمون جذب سطحی نیتروژن است.

بررسی دمای کلسینهشدن بر ویژگی ساختاری ،نوری  ...

نور مرئی و در حضور پودر تیتانیم دیاکسید تهیه شده در 3۵۰ °C
( 100درصد فاز آناتاز تحت تابش نور فرابنفش بود .الگوي پراش
الکترونی انتخابی در نتایج  ،TEMبه صورت حلقههاي پیوسته و
نشاندهنده نانوبلوری بودن نانوذرهها بود .با توجه به تصویرهای
 TEMحفرههای نمونهها در گستره مزوحفره بودند.
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Abstract: In this study, mesoporous titanium dioxide nanoparticles were synthesized by sol-gel
method. The effect of calcination temperature on structural, photocatalytic, and optical properties of
nanoparticles was investigated. Tetrabutylorthotitanate (TBT) was used as a precursor of titanium
and ethanol as a solvent. Differential thermal analysis (TG-DTA) for selecting the appropriate
temperature range for calcination, phase analysis by X-ray diffraction (XRD), BET analysis for the
specific surface area and porosity of the nanoparticles, spectrophotometric analysis for the study
of photocatalytic properties, and scanning electron microscopy structural characteristics including
morphology and particle size were used. The results show that by increasing the temperature up to
550 °C, anatase phase transformation into rutile is performed, and the presence of two crystalline
phases improves photocatalytic properties. The band gap energy of titanium dioxide nanoparticles
has decreased with increasing temperature, so that shifted from the ultraviolet range to the visible
light range. The highest degradation percentage of ultraviolet radiation was obtained by sample with
calcination temperature of 350 °C (57.33%) and was exposed to visible light with a calcination
temperature of 550 °C (55.56%). The results of adsorption analysis indicated the mesoporous
structure with H4 and H2 type hysteresis loop for the samples prepared at 350 °C and 550 °C,
respectively. The average pore diameters for the samples prepared at 350 °C and 550 °C were 1.20
and 7.99 nm, respectively. The TEM images indicated that the particle size of the samples prepared
at 350 °C and 550 °C were 25-30 nm and 30-45 nm, respectively.
Keywords: Titanium dioxide, Calcination temperature, Mesoporous, Photocatalytic degradation, Optical
properties
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