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  تاثير افزودن آهن بر روي خواص نوري و فوتوكاتاليستي اليه تيتانيا
  حسين سرپولكي، علي بيت اللهي، محمد مظلوم

m.mazloom@gmail.com 

  دانشكده مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت ايران
  :چكيده

شه در سـل سـاخته شـد و خـواص نـوري و      وري الم شي در اين تحقيق اليه نازك تيتانياي دوپ شده با آهن به روش غوطه      
خواص جهت ارزيابي . فوتوكاتاليستي آن نسبت به اليه تيتانياي خالص ساخته شده به همين روش مورد مقايسه قرار گرفت           

، اسپكتروسكوپي جذبي و نيز تجزيه رنگدانه متيل اورانـژ          RBSهاي ساخته شده از آزمايشات       نوري و فوتوكاتاليستي نمونه   
توانند با نفـوذ در شـبكه    هاي آهن مي نتايج حاصل از اين آزمايشات نشان داد كه يون.  بهره گرفته شدUVبش در حضور تا  

  .اي بهبود ببخشند تيتانيا خواص فوتوكاتاليستي آن را به طور قابل مالحظه
  

  مقدمه -1

TiO2     فعاليت نوري   . شودباشد كه به طور شيميايي با نور فعال مي         يك ماده نيمه هادي ميTiO2     سال مورد   60 تقريبا به مدت 
هاي نـازك تيتانيـا در حـضور    كاهش بر روي ذرات و يا اليه-هاي اكسايشهاي اخير واكنش  در سال . تحقيق قرار گرفته است   

هاي فوتوكاتاليستي عرض باند ممنوعه تعيين كننده طـول مـوج            در واكنش . نور توجهات بسياري را به خود جلب نموده است        
  .]1[كند ه جهت تحريك است و موقعيت باالترين نقطه باند ظرفيت قدرت اكسايش فوتوكاتاليست را تعيين مينور تابيده شد

  :هاي فوتوكاتاليستي وجود دارد مرحله اساسي در واكنش5به طور كلي 
  ها از محيط به سطح فوتوكاتاليستانتقال واكنش كننده - 1
 جذب واكنش كننده  - 2

 :انجام واكنش - 3

a. تاليستجذب فوتون توسط كا 

b. حفره-توليد الكترون 

c. هاي انتقال الكترونواكنش 

 واجذبي محصوالت - 4

 .]2[جدايش محصوالت از سطح جدايش كاتاليست محيط  - 5

 اسـت كـه ايـن مـسئله     eV3تيتانياي خالص چه به صورت فاز آناتاز و چه به صورت فاز روتايل داراي پهناي باند بزرگتر از    
 TiO2امروزه بيشتر تحقيقات صورت گرفته بـر روي         . ]3[هاي نور مرئي در پي دارد      مشكالتي را از نظر كاربردي در محدوده      
هاي مختلفي براي افزايش كارائي اين فوتوكاتاليست        بنابراين راه . هاي نور مرئي است   در جهت افزايش كارايي آن در محدوده      

يكـي از مـوثرترين     . تانيـا و دوپ كـردن     مثال تركيب كردن با چند اكسيد نيمه هادي، رنگ كـردن سـطح تي             . پيشنهاد شده است  
هـاي  اغلب فلزاتي را كه به عنوان دوپنـت كـاتيوني بـه نيمـه هـادي     . ها افزودن عناصري به عنوان دوپنت به تيتانيا است روش

با افزودن اين فلزات يـك تـراز اضـافي بـه            . دهندشوند فلزات واسطه و گروه انتقالي آهن تشكيل مي        فوتوكاتاليست اضافه مي  
هاي آنيوني بيشتر بر تاثير افزودني. ]5و4[شودوان دام حفره يا الكترون در باند گپ فوتوكاتاليست و يا خارج آن ايجاد مي    عن
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در اين حالت افزودن يك دوپنت آنيوني موجب كاهش پهناي باند گپ تيتانيـا شـده و در                  . روي پهناي باندگپ نيمه هادي است     
  . در بسياري از موارد يك افزودني هردو تاثير را خواهد داشت. ]3[يابدش مينتيجه انرژي الزم براي تحريك آن كاه

 هاي تجربي فعاليت -2

 ها فراوري سل و ساخت نمونه -2-1
به عنوان پيش ماده تيتانيا، ايزوپروپانول به عنوان حالل، اسيد نيتريـك          ) TIPT(جهت ساخت سل از تيتانيوم ايزوپروپوكسايد       

 1-8-1/0-05/0به عنوان كاتاليست و پپتيزه كننده و از آب مقطر با نـسبت حجمـي                )كهر سه ماده محصول شركت مر     % (65
 دقيقه توسط همزن مغناطيسي     10در ابتدا اسيد با آب مقطر و نصف الكل به مدت            . ]6[استفاده گرديد   ) TIPT-الكل-اسيد-آب(

سپس .  دقيقه مخلوط شد   10وش و به مدت     به همين ر  ) TIPT(سپس نصف الكل باقيمانده با آلكوكسيد تيتانيوم        . مخلوط شدند 
آلكوكسيد اضافه شد و محلول حاصل شده به مدت سه ساعت      -آب به صورت قطره قطره به مخلوط الكل       -اسيد-مخلوط الكل 

  .در دماي محيط هم زده شد
اي الم شيـشه با سرعت چهار سـانتيمتر بـر دقيقـه بـر روي     ) غوطه وري(اي به روش ديپ كوتينگ با استفاده از اين سل اليه     

سرعت گرمايش در اين مرحله پـنج درجـه سـانتيگراد بـر             . ميكروسكوپ ايجاد شد و سپس تحت عمليات حرارتي قرار گرفت         
انتظـار  . با ايـن روش دو نمونـه تهيـه شـد    .  و مدت زمان نگهداري در اين دما يك ساعت بودC400°دقيقه تا رسيدن به دماي     

% 8اي از محلـول   به منظور نفوذ آهن، نظير مرحله قبل اليه. ]3[ايط از نوع آناتاز باشدرود تيتانياي تشكيل شده در اين شر     مي
ها ايجاد شد و پس از خشك شدن در دماي محـيط،            وزني نيترات آهن در آب مقطر به روش ديپ كوتينگ بر روي يكي از الم              

  . دقيقه تحت عمليات حرارتي قرار گرفت15 به مدت C400°نمونه مذكور در دماي 

 آزمايشات -2-2
در ايـن آزمـايش از يـون هليـوم          .  بهره گرفتـه شـد     RBS1جهت اطمينان از نفوذ آهن به درون ساختار اليه تيتانيا از آزمايش             

)4H+ (         به عنوان ذره برخورد كننده با انرژي برخوردkeV2000        درجه استفاده شد165 ، زاويه فرود صفر و زاويه پراكندگي  .
  . تحت اين آزمايش قرار گرفتفقط نمونه دوپ شده توسط آهن

در محدوده نور مرئي و فـرابنفش بـه منظـور بررسـي ميـزان      ) UV-VIS Absorption Spectroscopy(از اسپكتروسكوپي جذبي 
  .ها بهره گرفته شدجذب انرژي امواج الكترومغناطيس در اين محدوده

 محلـول   cc30هـا درون يـك بـشر حـاوي            از نمونه  همچنين جهت مقايسه رفتار فوتوكاتاليستي دو نمونه ساخته شده، هر يك          
ppm10     متيل اورانژ با pH   دقيقه نگهداري در تاريكي، تحت المپ        30 قرار داده شدند و پس از        6/2 معادل UV     با شـدت w125 

 800  تـا 200 دقيقه يكبار طيف جذبي محلول هـا در محـدوده           5به منظور ارزيابي ميزان تخريب متيل اورانژ، هر         . قرار گرفتند 
  .نانومتر اندازه گيري شد

  نتايج و بحث -3

 غلظت نسبي هر يك از عناصر       1همچنين در جدول    .  نمونه دوپ شده توسط آهن نشان داده شده است         RBS طيف   1در شكل   
شـود كـه   مالحظه مـي .  اليه اتمي از تيتانياي دوپ شده با آهن آورده شده است200 و  180اكسيژن، تيتانيوم و آهن در عمق       

                                                                 
1 Rutherford Backscattering Spectroscopy 
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  .  اليه اتمي است180 اليه اتمي غلظت آن كمتر از عمق 200 دو عمق عنصر آهن نفوذ كرده است و از طرفي در عمق در هر

 
   براي نمونه دوپ شده با آهنRBSطيف حاصل از آزمايش -1 شكل

 عناصر براي نمونه دوپ شده با آهن) وزني(غلظت نسبي -1 جدول

  ضخامت  اكسيژن  تيتانيوم  آهن
07/0    اتم180  69/0  24/0 
   اتم200  68/0  29/0  03/0

  . نشان داده شده است2نتايج حاصل از اسپكتروسكوپي جذبي دو نمونه در شكل 

 
 هاطيف اسپكتروسكوپي جذبي نمونه-2 شكل

شـيفت  (هاي بـاالتر   شود در نمونه دوپ شده با آهن پيك نمودار جذب به سمت طول موج مشاهده مي 2همانطور كه در شكل     
اين پديده بـدان معناسـت كـه نمونـه دوپ شـده قـادر بـه جـذب امـواج در                      . كشيده شده است  )به سمت چپ در نقطه ماكزيمم     

باكشيدن خط مماس از منطقه فرود پيك جذب و ادامه دادن آن تا قطع محور طول موج و بـا                    . باشدمحدوده نور مرئي نيز مي    
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=E استفاده از رابطه  
hc/λ) E :رژي باند گپ،    انh :   ،ثابت پالنكc :   سرعت نور وλتغييرات انرژي باند گـپ دو نمونـه   )  طول موج

بر اين اساس اختالف انرژي باندگپ براي نمونه دوپ نشده نسبت به نمونه دوپ شده با آهن به صـورت          . ]7[را محاسبه كرد  
  . ر آهن بر روي پهناي باند گپ تيتانيا استاين اختالف نشان دهنده ميزان تاثي.  به دست آمدeV 44/0تقريبي معادل 

  . نتايج حاصل از تخريب متيل اورانژ در حضور اشعه فرابنفش نشان داده شده است4 و 3هاي در شكل

فرابنفش  نتايج حاصل از تخريب متيل اورانژ در حضور اشعه -3 شكل
  .هنآبراي نمونه دوپ شده توسط 

فرابنفش   اشعهنتايج حاصل از تخريب متيل اورانژ در حضور -4 شكل
  .براي نمونه دوپ نشده

بسيار سـريعتر از نمونـه بـدون        )  دقيقه 20(شود تخريب متيل اورانژ در حضور نمونه حاوي دوپنت          همانطور كه مشاهده مي   
اي بهبـود   به عبارت ديگر افزودن آهن خواص فوتوكاتاليستي اليه تيتانيـا را بـه طـور قابـل مالحظـه                  . است)  دقيقه 70(دوپنت  
 -هاي فلزي با ايجاد دام الكترون يا حفره، سرعت تركيب مجـدد الكتـرون             تحقيقات نشان داده است كه افزودني     . ده است بخشي

چـرا كـه   . از ميان عناصر مختلف گروه انتقالي، آهن كانديداي مناسبي جهت افزودن به تيتانيـا اسـت            . دهندحفره را كاهش مي   
تواند به راحتـي در شـبكه تيتانيـا شـركت     است، در نتيجه مي) A75/0° (+Ti4ي نزديك به شعاع يون) Fe3+) °A79/0شعاع يوني  

شـود و در اثـر      وزني كمتر باشد درون ساختار تيتانيا به صورت كامل حـل مـي            % 1در صورتي كه ميزان آهن از حدود        . كند
  .]8[آوردجايگزين شدن با تيتانيوم جاهاي خالي اكسيژني به وجود مي

كنـد ولـي ترازهـاي جديـدي        ين، حضور فلزات واسطه موقعيت تراز ظرفيت را در تيتانيا اصـالح نمـي             هاي پيش مطابق گزارش 
)Fe3+/Fe4+ (     هـاي بـاالتر در نمونـه دوپ شـده بـا            بنابراين شيفت لبه جذب به سمت طول موج       . كنددر باند گپ تيتانيا ايجاد مي

  . به باند هدايت تيتانيا است) +Fe3+/Fe4(آهن، ناشي از نقل و انتقاالت الكتروني از تراز انرژي آهن 
هاي توليـد    به عنوان يك واسط در انتقال الكترون و حفره         +Fe3هاي   به يك نمونه حاوي افزودني آهن، يون       UVبه هنگام تابش    

ژي با توجه به اين واقعيـت كـه تـراز انـر           . دهندشده توسط نور عمل كرده و زمان الزم براي تركيب مجدد آنها را افزايش مي              
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)Fe3+/Fe4+ (     باالي لبه باند ظرفيتTiO2      و همچنين تراز انرژي )Fe3+/Fe2+ (         پـايين لبـه بانـد هـدايتTiO2    هـاي    اسـت، يـونFe3+ 
). 3 تـا    1روابـط   ( به عنوان دام الكترون عمل كنند        +Fe2 به عنوان دام حفره و با تبديل شدن به           +Fe4توانند با تبديل شدن به       مي

در نتيجه بارهاي بـه     .  است، ناپايدارترند  3d5هاي نيمه پر تراز      كه داراي اوربيتال   +Fe3 نسبت به    +Fe4و   +Fe2هاي  از طرفي يون  
. هـاي فوتوكاتـاليتي را آغـاز كننـد         آزاد شوند و پس از انتقال بـه سـطح واكـنش            +Fe4 يا   +Fe2توانند به راحتي از     دام افتاده مي  

 +Ti4و يـا بـا      ) 4رابطـه   (الكترون آزاد شده با اكـسيژن جـذب شـده در سـطح               اكسيد شوند و     +Fe3توانند به    مي +Fe2هاي   يون
تواند متيل اورانـژ    مي) 6و  4روابط  ( احيا شده    O2 - جذب شده در سطح كه به      O2ضمنا  ). 5رابطه  (كند  نزديك سطح واكنش مي   

هـاي  ل را در سـطح بـه راديكـال        هـاي هيدروكـسي   توانـد گـروه    مـي  +Fe3 نيز با تبديل شدن به       +Fe4بطور مشابه   . را تجزيه كند  
  .]9[)7رابطه (هيدروكسيل تبديل كند 

TiO2 +hν → e− +h+        1 
Fe3+ +h+→ Fe4+         2 
Fe3+ +e−→ Fe2+         3 
Fe2+ +O2(ads) → Fe3+ +O2

−       4 
Fe2+ +Ti4+→ Fe3+ +Ti3+        5 
Ti3+ +O2(ads) → Ti4+ +O2

−       6 
Fe4+ +OH−(ads) → Fe3+ +OH•(ads)      7 

 گيرينتيجه -4

هاي آهن به همـين روش بـه درون سـاختار            وري بر روي الم شيشه ايجاد شد و سپس يون          نازك تيتانيا به روش غوطه     اليه
هاي افزودن عنصر آهن به روش نفوذ تاثير قابل توجهي بر روي خواص نوري و فوتوكاتاليستي اليه               . تيتانيا نفوذ داده شدند   

  .داشتتيتانيا 
گيرد و بـا ايجـاد   هاي بين نشين و جانشيني قرار مي با نفوذ در شبكه تيتانيا در سايت+Fe3نتايج تحقيقات نشان داده است كه    

هـاي اكـسايش   حفـره واكـنش  -ترازهاي اضافي در باندگپ تيتانياي خالص عالوه بر كاهش پهناي آن، بـا ايجـاد دام الكتـرون       
  .كنديكاهش در سطح تيتانيا را تسريع م
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