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 مقدمه
فوتوکاتالیست( فعال کاتالیزورهایی که با تابش نور ) امروزه استفاده از

بسیار رایج شده است. یکی از فوتوکاتالیست هایی که از  شوند،می

غیر مضر بودن آن برای انسان و  و گذشته در صنعت کاربرد داشته

است. مطالعات انجام شده از  حیوان به اثبات رسیده، دی اکسید تیتانیوم

دو نقش متفاوت این ترکیب را  2TiOل بر روی تا به حا 02ابتدای قرن 

به اثبات رسانده است. نقش اول قابلیت اکسیداسیون احیا ترکیبات 

جذب شده بر روی آن و نقش دوم تغییر خصوصیات سطح اجسام به 

بر روی آن سطح قرار  2TiOحالت هیدروفیلی ) آبدوستی( زمانیکه 

در  2TiO کاربرد گیرد. ترکیب ای دو نقش ابداعات مختلفی ازمی

اما  .[1] ها را به وجود آورده استهای گوناگون از جمله پوششزمینه

های نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم نوترکیبی از محدودیت یکی

های تولیدی در اثر تابش نور توسط حفره-سریع جفت الکترون

باشد که باعث کاهش بهره وری کوانتومی نانو ذرات آنها می

شود. برای کاهش سرعت نوترکیبی جفت تیتانیوم میدی اکسید 

شود که در این های مختلفی استفاده میها از روحفره-الکترون

بین ترکیب نانوساختارهای دی اکسید تیتانیوم با مواد کربنی 

های کربن، گرافن وگرافیت توجه شامل کربن فعال، نانوتیوب

دایت فلزی زیادی را جلب کرده است. زیرا ترکیبات کربنی ه

 اکسید تیتانیوم/گرافیت دی دوستی نانو کامپوزیتبررسی خواص فتوکاتالیستی و آب

 تجاریآکریلیکی های پلیدر اصالح روکش

 علی اوالد   ، رحیمه نصرتی،*فاطمه مریمی

تبریز، دانشکده شیمی، آزمایشگاه کامپوزیت های پلیمریایران، تبریز، دانشگاه 

شد و با هدف تهیه پوشش آب دوست فوتوکاتالیک به التکس پلی نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ گرافیت تهیه  چکیده:
آنالیز طیف  و  SEMآکریلیک تجاری به عنوان افزودنی اضافه شد. به منظور بررسی ساختار نانو کامپوزیت تهیه شده ازاتصاویر 

UV-Vis  .تخریب آالینده های  و انوکامپوزیت مذکور، خواص آبدوستیپوشش های پلی اکریلیکی اصالح شده با ن استفاده شد
آلی بسیار بهتری را نسبت به پلی اکریلیک تجاری اصالح نشده نشان دادند. بر طبق نتایج حاصله، پوشش پلی اکریلیک اصالح شده با 

بهترین خواص را نشان داد. زاویه تماس پوشش پلی اکریلیک اصالح نشده از  گرافیتوزنی از نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  3%
  رسید. ساعت تابش المپ ال ای دی 02بعد از   در پوشش پلی اکریلیک اصالح شده با افزودنی مذکور، 12◦ حدودبه  86◦

. 

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم، گرافیت، نانو کامپوزیت، پلی اکریلیکواژه های کلیدی:

:Fatemehmaryamy@yahoo.com
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توانند ظرفیت پذیرش الکترونی باالیی دارند و میداشته، 

الکترونهای تولیدی در اثر نور را ذخیره کنند تا مانع ترکیب 

های تولیدی شوند. همچنین مواد حفره-دوباره جفت الکترون

-222توانند گستره وسیعی از نور مرئی را )طول موج کربنی می

براین تجمع انرژی حرارتی در آنها نانو متر( جذب کنند؛ بنا 622

میتواند حرکت الکترونهای تولیدی از طریق تابش نور را از توده 

دی اکسید تیتانیوم به مکانهای واکنش اکسیداسیونی تسهیل 

 [. 0های فعال شود ]کرده باعث تولید بیشتر گونه

به عنوان ماده ای غیر سمی، سازگار با  بین مواد کربنی، گرافیت

ست، ارزان، در دسترس، هادی جریان الکتریسیته، محیط زی

دارای فرایند تهیه آسان حتی در مقیاس انبوه، خواص مکانیکی 

خوب، مقاومت حرارتی باال و پایداری شیمیایی و فیزیکی 

طرح سازوکار فتوکاتالیزوری  1[. شکل 3 ،0شناخته شده است]

انتقال دهد. کامپوزیت گرافیت/ دی اکسید تیتانیوم را نشان می

الکترون دی اکسید تیتانیوم که در اثر تابش نور ایجاد شده است 

به گرافیت عامل جدایش بار بهتر طی فرایند فتوکاتالیزوری است 

[2،،.] 

 
 G2TiO [2]/طرح سازوکار فتوکاتالیزوری کامپوزیت  -1شکل

پلیمرهای اکریلیک از مناسبترین پلیمرهای مورد استفاده در 

نانوکامپوزیت  در این کار پژوهشی ابتدا باشند.صنعت پوشش می

س با اضافه کردن آن تهیه شده و سپ گرافیتدی اکسید تیتانیوم/ 

 فتوکاتالیست آبدوستاکریلیک تجاری، پوشش به التکس پلی 

 مناسبی تهیه شده و خواص آن بررسی شد.
 

 بخش تجربی
 گرافیت صنعتی(، P25نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم )دگوسا 

)اصفهان(، دودسیل بنزن سلفونیک اسید )مرک آلمان(، 

امولسیون اکریلیک )سیماب رزین( و پلی وینیل پیرولیدون 

ها استفاده شدند. ماده آلدریچ( برای تهیه پوشش-)سیگما

 رنگزای متیلن بلو نیز از شرکت مرک آلمان تهیه شد. 

نه نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و پودر گرافیت هر کدام جداگا

میلی لیتر آب مقطر ریخته شده و به مدت پنج دقیقه با  022در  

وات توسط دستگاه التراسونیک پخش شدند. به  2،قدرت 

ساعت بر  0منظور پخش شدن هر چه بیشتر هر دو بشر برای 

روی همزن مغناطیسی قرار داده شد.سپس سوسپانسیون گرافیت 

وم افزوده شد. به در آب به آرامی به بشر حاوی نانو ذرات تیتانی

مخلوط حاصل ابتدا ظور یکنواخت شدن سوسپانسیون حاصل، من

دقیقه ودر  ،وات به مدت  2،نیک با قدرتوبا دستگاه التراس

ساعت هم زده شد. همزدن  0ادامه با همزن مغناطیسی به مدت 

های حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در همه سوسپانسیون

شد. پودر حاصل صاف شده و بعد از  انجاممحیط تاریک 

 شستشو با آب مقطر خشک شد. 

محلولی از پلی وینیل پیرولیدون در آب مقطر تهیه شده و مقادیر 

متفاوتی از افزودنی نانو کامپوزیتی در آن اضافه گردید. مخلوط 

حاصل با استفاده از دستگاه التراسونیک هم زده شد تا ذرات نانو 

در مخلوط پخش شوند. التکس پلی  کامپوزیت به طور کامل

اکریلیک تجاری با استفاده از آب مقطر رقیق گردیده. عامل 

فعال سطحی دو دسیل بنزن سلفونیک اسید قطره قطره به 

امولسیون پلی اکریلیک رقیق شده در حال هم زدن اضافه شد. 

میلی لیتر  1/2این دو مخلوط به هم اضافه شده و هم زده شدند، 

 cm  0تهیه شده بر روی پایه های شیشه ای با اندازه از امولسیون

قالب گیری شده و روکش مورد نظر به روش تبخیر حالل  0×

، %2/،، %2/،0تهیه شد. افزودنی های نانو کامپوزیتی به مقادیر 

 به ماتریس پلی اکریالتی اضافه شدند. %3و  0%، 1%

 

 نتایج و بحث
 جذب نور و جابه جایی به منظور بررسی میزان اثر گرافیت در

maxλ دی اکسید تیتانیوم/گرافیت ازنانو کامپوزیت  در جذب  

نانو  UV-Vis( طیف a)0شکل استفاده شد. UV-Vis  آنالیز طیف

دهد که نور ماورای بنفش ذرات دی اکسید تیتانیوم را نشان می

را شدیدا جذب کرده ولی نور مرئی را فقط به مقدار اندک 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نخستین 
سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

3 
 

گرافیت را نشان  UV-Vis( طیف c)0کنند شکل جذب می

گرافیت جذب نور ماورای بنفش و مرئی بسیار ضعیفی دهد. می

( b)0دارد و طیف جذبی آن نزدیک خط زمینه است. شکل 

را  گرافیتنانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  UV-Visطیف 

 گرافیتدهد. تهیه نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ نشان می

به دی اکسید تیتانیوم  جابجایی پیک جذبی نانو ذرات منجر به

. گرافیت موجود در نانو کامپوزیت با شودطرف ناحیه مرئی می

برهم کنش قوی با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش 

 maxλشده است و باعث جابه جایی  ev 2،/3باند گپ آن به

مقدار  با افزایش .های مرئی شده استبه سمت طول موج جذب

گرافیت موجود در نانو کامپوزیت، بار الکتریکی سطحی اکسید 

حفره، نانو  -افزایش یافته و با بهبود جدایش بار الکترون

 [. 8کند ]کامپوزیت را به ناحیه نور مرئی حساس می

 

(، نانو aنانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ) UV-Visالگوی  -2شکل 

 (cو گرافیت ) (b)تیتانیوم/ گرافیتکامپوزیت دی اکسید 

کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ نانوشناسی ریخت مطالعهمنظور به 

 3 شکل .گرفته شد FESEMیر اوتص و پوشش مربوطه گرافیت

(a)  تصویرFESEM دهد. گرافیت از گرافیت را نشان می

 شکل صفحات با ضخامتی زیر یک میکرومتر تشکیل شده است.

3 (b)  تصویرFESEM  دی اکسید تیتانیوم/ نانو کامپوزیت

توزیع اندازه متوسط ذرات دی دهد که گرافیت را نشان می

 باشد. نانومتر می 2،-22 گرافیتروی  اکسید تیتانیوم بر

پوشش پلی اکریلیکی  آب مقطر برای تماس یایگیری زاواندازه

 درصدهای مختلفی از شده بانشده و اصالح تجاری اصالح 

قبل و بعد از  گرافیتنانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  افزودنی

  آورده 1در جدول  LEDگیری آنها تحت تابش المپ قرار

   

دی اکسید  نانو کامپوزیت( aگرافیت ) FESEMتصویر  -9 شکل

 ( b) تیتانیوم/ گرافیت

افزودن عامل فعال با شود همان طوری که مشاهده می .استشده 

های نانوکامپوزیتی به التکس پلی اکریلیکی، سطحی و افزودنی

های مربوطه نسبت کاهش قابل توجهی در زوایای تماس پوشش

شود. ریلیک تجاری اصالح نشده مشاهده میبه پوشش پلی اک

و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در  PVPحضور سورفکتانت، 

نانو ذرات  .باشدتی دلیل این امر میترکیب افزودنی نانو کامپوزی

اکسیدهای معدنی آبدوستی هستند که  دی اکسید تیتانیوم

بیشترین تاثیر آبدوستی خود را شود همانطوری که مشاهده می

 .دهندبعد از قرار گرفتن تحت تابش نور نشان می

مقادیر زوایای تماس آب مقطر بر روی پوشش های مختلف،  -1جدول 

 LEDقبل و بعد از قرار گیری آنها تحت تابش المپ 

 LED (º)زوایای تماس تحت تابش المپ 

 ساعت 02 ساعت 2 ساعت 2  

پلی اکریلیک 

 اصالح نشده

پلی اکریلیک 

اصالح شده 

 با

 اصالح نشده

 

0،/2 % G/T  

،/2 % G/T  

1 % G/T  

0 % G/T 

3 % G/T  

8، 
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( ماده رنگزای متیلن بلو را %Rراندمان تخریب نوری )گرافیت، 

)فقط ناحیه  LEDزیر تابش المپ در طول فرایند فتوکاتالیزوری 

در این نمودار، با افزایش . (2)شکل شدگیری اندازهمرئی( 

، راندمان تخریب نوری در زمان %3تا  2/،0درصد افزودنی از %

افزودنی،  %3یابد. پوشش حاوی مشخص تابش نور افزایش می

از ماده  %33دقیقه تابش نور مرئی، باعث تخریب  322طی مدت 

 رنگزای متیلن بلو شد.

 

 
تخریب فتوکاتالیزوری ماده رنگزای متیلن بلو با استفاده از  -4شکل 

مقادیر مختلفی از نانو  پلی اکریلیکی تجاری اصالح شده با پوشش

 گرافیتکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ 

 نتیجه گیری
 شده با افزودنی تجاری اصالحهای پلی آکریلیکی پوشش

خاصیت آبدوستی و  گرافیتکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/نانو

فوتوکاتالیزوری خوبی زیر تابش نور مرئی نشان دادند. به طوری 

(، زاویه تماس LEDساعت تابش نور مرئی )المپ  02که پس از 

در پوشش اصالح شده با افزودنی  ،1◦ حدودبه  86◦از از 

نسبت به شده ناصالح   در پوششهمچنین  .کاهش یافتمذکور 

افزودنی، تخریب ماده آلی آالینده  %3اصالح شده با  پوشش

 %33به   %3، از  LEDساعت  تابش المپ  02متیلن بلو، پس از 

 افزایش یافت.  
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Investigation of photocatalytic and hydrophilic properties of TiO2/graphite 

nanocomposite in modification commercial grade polyacrylic coatings 

Fatemh Maryami*, Rahimeh Nosrati, Ali Olad 

Polymer Composite Research Laboratory, Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, 
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Abstract:  

TiO2/graphite nanocomposite was prepared and added to the commercial grade polyacrylic 

latex in order to prepare a hydrophilic and photocatalytic coating. Prepared nanocomposites 

were characterized by FESEM and UV–Vis spectroscopy. The modified polyacrylic coating 

containing 3% wt of TiO2/graphite nanocomposite additive was the best coating considering 

most of useful properties such as low water contact angle and high photodegradation 

efficiency. The water contact angle for unmodified polyacrylic latex coating was 68◦ which 

was decreased to almost 15◦ in modified coating after 24 h LED lamp illumination. 
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