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چکیده
مصرفآنجائیکهازوباشندمیبشرعمدهنگرانیزیست دومحیطوانرژيمنابعبهمربوطمسایلحاضرقرندر

هـم کهفسیلیانرژيمنابع.دارندتنگاتنگهم ارتباطبادوایناست،تاثیرگذارزیستمحیطبرمستقیمانرژي بطور
وبازگشـت غیرقابـل محیطـی، زیسـت اثرات نامطلوببرعالوهگیرند،میقراراستفادهمورداکنون بطورگسترده اي

منبـع مهمتـرین هیـدروژن شود.میغیرآالینده احساسوپایدارتجدیدپذیر،انرژيمنابعبهنیازاینرواز.ناپایدارند
وهیدروژنلذاومیباشدبه الکتریسیتهتبدیلقابلسوختیسلولهايازاستفادهبابراحتیکهپاك استوپایدارانرژي

سوخت هیـدروژن مـی توانـد از منـابع     .دارندقراراولویتدرپایدارانرژيمنابعمیاندرسوختی بیولوژیکسلولهاي
میتوان آن را در پیلهاي دید شدنی است وتمیز و تجدید شدنی ساخته شود، و بنابر این داراي چرخه عمر تمیز و تج

پیلهاي سوختی بازده تبدیل انرژي باالتري نسبت به تجهیزات احتراقی کنونی ، سوختی به کار گرفت.از لحاظ نظري 
نخواهد هیچ دي اکسید کربن خروجی مشاهده ،حتی اگر هیدروژن را به عنوان سوختی احتراقی به کار گیریمدارند.

.به گونه اي ایمن استفاده شودانرژي تولید و جدا ودیگر از منابع ستیدروژن می بایبه هر حال ه.شد
کاتالیستی آب به منظور تولید هیدروژن هاي انجام گرفته در طول تاریخ نوید بخش شکافت فتوآزمایش

یع بارها، هستند. در حال حاضر، سرعت تولید هیدروژن بدست آورده شده در این روش به دلیل خود آمیزي سر
در این مقاله، انجام واکنش سریع بعد از تولید هیدروژن و ناتوانایی به منظور بهینه شدن اثر نور مرئی اندك است.

تحت تاثیر تابش TiO2به منظور افزایش فعالیت فتو کاتالیستی اخیرو افزودنی هاي شیمیاییبهینهيتکنیک ها
.شده اندبررسینور مرئی

، زیست تودههیدروژن،TiO2فتوکاتالیستاي کلیدي: هواژه
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مقدمه-1
در حال حاضر فناوري نانو توجه زیادي را به خود معطوف کرده است. این فناوري امیدواري زیـادي را، نـه فقـط بـراي     

مهـم جهـان   محققان، بلکه بین دولت ها و صنعت گران، به منظور حل مشکالت موجود به وجود آورده است. یکی از مشکالت
امروز، تامین انرژي است. از سویی سوخت هاي فسیلی روبه اتمام هستند و از سوي دیگر اسـتفاده از آنهـا منجـر بـه آلـودگی      
محیط زیست شده است. یکی از راههاي نوید بخش براي تامین انرژي، استفاده از هیدروژن اسـت. هیـدروژن بـه عنـوان یـک      

عه و بررسی قرار گرفته است. سوخت هیدروژن می تواند از منابع تمیز و تجدیـد شـدنی   سوخت ایده آل براي آینده مورد مطال
ساخته شود ، و بنابراین داراي چرخه عمر تمیز و تجدید شدنی است. استفاده از نانو فتوکاتالیست ها براي تولیـد هیـدروژن از   

. فتوکاتالیست ها با جذب نور خورشـید، میتواننـد آب   آب و نور خورشید، می تواند راهی براي تامین انرژي پاك و پایدار  باشد
هنگامی کـه بـه یـک فوتوکاتالیسـت نیمـه رسـاناي قـرار داده شـده در آب ، نـور تابانـده شـود،            تبدیل کنند.O2و H2را به 

ی بـا بـار   و حفـره هـای  یابـد نوار واالنس به نوار هدایت انتقـال يمی شود الکترون هاسببفوتوکاتالیست فوتون ها را جذب و 
و الکتـرون هـا   بودهمثبت در نوار واالنس بوجود آیند. نوار هدایت در سطح انرژي بیشتري نسبت به پتانسیل کاهش هیدروژن 

در نوار هدایت می توانند یون هاي هیدروژن را در سطح نیم رسانا به منظور تولیـد گـاز هیـدروژن کـاهش دهنـد. نـوار هـاي        
الکتـرون هـا   ،تانسیل اکسایش هیدروژن قرار دارند، بنابراین ، حفره هاي مثبت نوار واالنسواالنس در سطح انرژي کمتري از پ

بدین منظور مـی تـوان از نـانو ذرات نیمـه رسـاناهایی چـون       و گاز اکسیژن تولید می کنند. گرفتهرا از یون هاي هیدروکسید 
CdS ،SiC،CuInSe ،TiO2]1... به عنوان فتوکاتالیست استفاده کرد.[

است ، چرا که از لحاظ شیمیایی بی اثر، در برابر نور H2مهمترین گزینه براي تولید TiO2از میان نیمه رساناهاي فوق، 
در سه فاز ، آناتاز ، روتیل و بروکایت در طبیعت یافت می شود. آناتاز فازي است که TiO2پایدار و نیز غیر سمی و ارزان است . 

دو نقص عمده بـراي تولیـد هیـدروژن    TiO2به طور گسترده به عنوان فتوکاتالیست به کار می رود. بیشترین فعالیت را دارد و
در ناحیـه ي  TiO2کـه ایـن موجـب فعـال بـودن     )ev2/3دارد که یکی گپ انرژي بین نوار ظرفیت و هدایت آن بزرگ است (
بـه منظـور   ]. 2اند به سرعت باز ترکیـب شـوند[  می توTiO2فرابنفش می شود ، و دیگري الکترون و حفره تولید شده در سطح 

شود که بتـوان از از نـور مرئـی    حل مشکالت لیست شده در فوق و تولید هیدروژن خورشیدي فوتوکاتالیستی مناسب، تالش می
ز استفاده کرد. براي این منظور روش هاي مختلفی از جمله افزودن الکترون دهنده ها، افزودن نمک هاي کربنـات، بـارگیري فلـ   

نجیب، دوپینگ یون فلزي، دوپینگ آنیون، نیمه هادي هاي کامپوزیتی، القاء یون فلزي، و غیره، مورد بررسی قرار گرفته است و 
. تکنیـک هـاي مـؤثر تولیـد     ]3[باشـد به اثبات رسیده که تنها برخی از این روش ها به منظور افزایش تولید هیدروژن مفید مـی 

ک هاي بهینه شده فتوکاتالیستی، مکانیسم هاي اصـلی، توسـعه و پتانسـیل ایـن روش هـا      هیدروژن لیست شده در فوق و تکنی
براي تولید هیدروژن در بخشهاي زیر بررسی شده است.

فتوکاتالیست-2
به معناي تجزیه "2کاتالیست"به معناي نور  و "1فتو"کلمه ي فتوکاتالیست کلمه اي یونانی است که از دو قسمت

، TaONموثرند عبارتند از اکسی نیتریدها، در کاتالیز کردن واکنش شکافت آب. مثال از موادي که]3[تشکیل شده است
Ta3N5وLaTiO2N  کاتالیست هاي تیتانیوم اکسید و ایندیوم اکسید، و سیستم هاي ،CdS/ZnS]4.[ در فرایند تولید

H2د، و ساختار و خواص الکترونیکیشان به میزان زیادي اثر هر ها نقش کلیدي را در فرایند نور کافت بر عهده دارنفتوکاتالیست
مرحله را در فرایند فتولیز آب تعیین میکنند.

1 phos
2 katalyo
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افزودن الکترون دهنده ها-3
، تولیـد هیـدروژن بـر    TiO2به دلیل ترکیب شدن مجدد الکترون هاي نوار هدایت و حفره هاي نوار واالنس فتوکاتالیست 

در آب مقطر مشکل است. افزودن الکترون دهنده ها بـه منظـور انجـام واکـنش     TiO2فتوکاتالیست اثر شکافت آب با استفاده از 
الکترون فتوکاتالیستی شده و در نتیجه سبب -تواند سبب افزایش جدایی زوج حفرهبرگشت ناپذیر با حفره هاي نوار واالنس می

-واکنش فتوکاتالیستی از بین میروند، به منظور تولید پیوسـته ها درافزایش میزان بهره وري گردد. از آنجایی که الکترون دهنده

].3ها الزم و ضروري است[ي الکترون دهندهي هیدروژن، افزودن پیوسته
ترکیب هاي آلی (هیدروکربن ها) به عنوان الکترون دهنده براي تولید فوتوکاتالیستی هیدروژن کار بـرد وسـیعی دارنـد.    

توانـد پروتـون هـا را    شوند. قدرت کاهندگی باقیمانده الکترو نهاي نوار هدایت مـی النس اکسید میآنها بوسیله حفره هاي نوار وا
].3هاي هیدروژن کاهش دهد[براي تولید مولکول

افزودن نمک هاي کربنات به منظور جلوگیري از انجام واکنش هاي بعد تولید-4
تواند سـبب افـزایش تولیـد هیـدروژن و اکسـیژن بـه       نات میو همکارانش گزارش کردند که افزودن نمک هاي کرب1سایاما

(Pt_TiO2)دوپه شـده بـر    Ptبر افزایش تولید هیدروژن و اکسیژن با بکار بردن Na2CO3صورت استوکیومتري گردد. افزودن 

TiO2 مؤثر است. بعدها، متوجه شدند که از میان همه ي فتوکاتالیست هاي بررسی شده حضورNa2CO3لید هیـدروژن  براي تو
با تعـدادي از  Pt-TiO2و اکسیژن بسیار سودبخش می باشد. در این بررسی، مطالعات زیر قرمز نشان میدهد که سطح کاتالیست 

HCO3انواع کربنات ها از جمله 
- ،CO3

- ،HCO3 وC2O6
، پوشیده شده است. این فضاي کربناتی بر اثر واکنش هاي زیر ایجاد -2

میگردند.
CO3)1فرمول(

2- + H+ ↔ HCO3
-

HCO3)2(فرمول
- + H+ → HCO3

•

HCO3)3(فرمول
• ↔ CO3

•- + H+

CO3)4(فرمول
•- → C2O6

2-

اند بوسیله واکنش دادن با فضاي کربناتی به منظور تشکیل رادیکـال کربناتهـا از   هایی که با نور تولید شدهبنابراین، حفره
].3بین میروند، که این مورد براي جدایی حفره و الکترون تولید شده بر اثر نور سودمند است[

شوند.دکامپوز میCO2و O2از طرف دیگر، پروکسی کربناتها براحتی به 
C2O6)5(فرمول

2- + 2 H+ → O2 + 2CO2

تشکیل شده توسط H2Oو بنابراین میزان را افزایش دادهسطح فتوکاتالیستبه O2تواند جذب میCO2و O2بخار 
HCO3سریع حل شده و به H2جذب شده بر اثر واکنش دادن با CO2کاهش دهد. سپس  H2و O2واکنش 

تبدیل -
].3میگردد[

نجیبلود کردن فلز هاي -5
بیشترین اثر را بر افزایش فعالیت Agو Pt ،Au ،Pd ،Rh ،Ni ،Cuگزارش شده است که فلز هاي نجیب شامل 

است، الکترون هاي برانگیخته شده TiO2دارند. همانطور که سطوح فرمی این فلز هاي نجیب کم تر از TiO2کاتالیستی 
قرار دارند انتقال یابند، در حالی که حفره هاي نوار TiO2ر روي سطح بوسیله فوتون میتوانند به نوار هدایت ذرات فلزي  که ب

1 Sayama
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الکترون تولید شده بر اثر - قرار دارند که جدایی مؤثر تر حفرهTiO2اند، در  سطح واالنس که بر اثر نور تابیده شده، تولید شده
].3نور و واکنش فتوکاتالیستی قویتر آنها را نتیجه میدهد[

ن فلزيدوپه کردن یو-6
.بررسی کردنـد TiO2یون فلزي غلیظ شده در 21نور فعالیي تحقیق سیستماتیک مطالعه دریک و همکارانش 1چویی

به نور مرئی را افزایش دهد. از آنجـا کـه یـون هـاي فلـزي      TiO2تواند حساسیت فهمیده شد که یون هاي فلزي دوپه کننده می
شود، همـانطور کـه در زیـر نشـان     تشکیل میTiO2انرژي ناخالص در باند گپ ملحق شوند، سطوح TiO2توانند به شبکه ي می

داده شده است:
Mn+ + hυ → M(n+1)+ + ech

- )6(فرمول
Mn+ + hυ → M(n-1)+ + hvb

- )7(فرمول
به ترتیب فلز و یون فلزي دوپه کننده اند.+Mnو Mکه در آن 

تواند سبب تغییر ترکیب مجدد الکترون و حفره شود.میTiO2و عالوه بر این ، انتقال الکترون(حفره) بین یون فلزي 
Electron trap : Mn+ + ecb

- → M(n-1)+ )8(فرمول
Hole trap : Mn+ + hvb

+ → M(n-1)- )9(فرمول
+Mn+/M(n+1)کمتر منفی باشد، در حالی که سطح انرژي TiO2ي نوار هدایت بایستی از لبه+Mn+/M(n-1)سطوح انرژي 

، و Fe ،Mo ،Ru ،Os ،Re ،Vیون فلزي مطالعه شده، یونهاي 21کمتر مثبت باشد. از میان TiO2ی از لبه ي نوار واالنس  بایسن
Rh میتوانند فعالیت فتو کاتالیستی را افزایش دهند، در حالی که دوپه کردن یون هايCo وAl باعث اثر هاي زیان آوري

حفره ها است. براي مثال، یون - هاجه توانایی شان در گیر اندازي و انتقال الکترونمیشود. اثر هاي مختلف یون هاي فلزي نتی
نه تنها الکترون ها را بلکه حفره ها را میتوانند گیر بیندازند، و خلوص سطوح انرژِي معرفی شده شبیه به لبه Feو Cuهاي 

تواند براي فعالیت فتوکاتالیستی میFeیا Cuهاي یونبنابراین دوپه کردن.نزدیک به نوار هدایت استTiO2هاي نوار واالنس 
].3توصیه شود[

هادوپه کردن آنیون-7
بکار بردن آنیون دوپه کننده براي ترقی تولید هیدروژن تحت نور مرئی یک روش جدیدي است که گزارش تحقیقات در 

توانـد پاسـخ را بـه طیـف مرئـی نـور       میTiO2ریستال و غیره) به کN،F،C،Sارتباط با آن کم است. دوپه کردن آنیون هاي ( 
شوند، بنابراین انتقال دهد. برعکس یون ها ي فلزي (کاتیون ها) ، آنیون ها کم تر دچار ترکیب مجدد مراکز حفره و الکترون می

و C ،N ،Fکننـده ي  و همکارانش محل قرار گیري بافت دوپه 2تاثیر بیشتري براي افزایش فعالیت فتو کاتالیستی دارند. آساهی
S براي شبکه ي اکتاهدرالTiO2هايمعین کرده اند.  فهمیده شد که مخلوط شدن اوربیتالp اتمN 2با اوربیتال هايp  اتـم

سبب کـم شـدن انـدازه ي    Sي نوار واالنس را به باال انتقال دهد. اگر چه گزارش شده است که دوپه کردن تواند لبهاکسیژن می
].3شود[باند گپ می

حساس سازي با استفاده از رنگ کردن-8
حساس سازي با رنگ به طور گسترده براي بهینه کردن فتوکاتالیست به منظور استفاده از نور مرئـی بکـار رفتـه اسـت.     

هدایت توانند الکترون ها به نواربعضی رنگ ها خاصیت ردوکس دارند. با آشکار سازي با نور مرئی، رنگ هاي برانگیخته شده می

١ Choi
٢ Asahi
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نشان داده شـده اسـت تزریـق کننـد. حتـی بـدون نیمـه        3نیمه رساناها به منظور واکنشهاي کاتالیستی اولیه اي که در تصویر 
توانند نور مرئی را جذب کنند و سبب شوند الکترون هـا  ، میT/EDTAو O/EDTAرساناها، بعضی رنگ ها براي مثال سفرانین 

].  3لید کنند[به عنوان عامل کاهنده، هیدروژن تو
با این وجود، بدون جدایی موثر بار ها، سرعت تولید هیدروژن صرفاً بوسیله رنگ کردن سـیار کـم اسـت. سـرعت بـاالي      

TiO2تواند بوسیله ي جذب موثر نور مرئی و انتقال موثر الکترون ها از رنگهاي برانگیخته شده به نوار هدایت تولید هیدروژن می

].3بدست آید[

مکانیسم تولید هیدروژن فتوکاتالیستی حساس شده با رنگ تحت تابش نور مرئی)1(تصویر

استفاده از نیم رساناهاي ترکیبی-9
ترکیب نیمه رسانا یکی دیگر از روش هاي بهینه کردن نور مرئی براي تولید هیدروژن است. وقتی یک نیمه رسانا با بانـد  

تواننـد  شود، الکترون هاي نوار هدایت مـی کم و سطح نوار هدایت منفی تر کوپل میگپ زیاد با نیمه رساناي دیگري با باند گپ
نشـان داده شـده   1یرتصواز نیمه رساایی با باندگپ کم به نیمه رسانایی با باند گپ زیاد تزریق شوند. بنابراین، همانطور که در  

حساس سازي با رنگ است. تفاوت بـین ایـن دو روش   است، جدایی حفره ـ الکترون خوبی بدست می آید. فرایند شبیه به روش 
شوند ، در حالی که در روش حساس سازي در این است که در اینجا الکترونها از یک نیمه رسانا به نیمه رساناي دیگر تزریق می

یـدروژن  با رنگ انتقال الکترون از رنگ حساس شده به نیمه رسـانا اسـت. کوپـل کـردن موفـق دو نیمـه رسـانا بـراي تولیـد ه         
) نباید 1تواند بدست آورده شود: فتوکاتالیستی شکافت آب تحت تاثیر تابش نور مرئی در صورتی که شرایط زیر ایجاد شوند، می

) نـوار  3) نیمه رسانا با باند گپ کم بایستی توسـط نـور مرئـی برانگیختـه شـود      2در  نیمه رسانا براثر نور، خوردگی ایجاد شود 
) نوار هدایت  نیمرساناي با بانـد گـپ   4باند گپ کم بایستی منفی تر از نیم رساناي با باند گپ زیاد باشد، هدایت نیمه رساناي با 

].3) تزریق الکترون بایستی با سرعت موثر انجام گیرد[5باشد و EH2/H2Oزیاد بایستی منفی تر از 
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تزریق الکترون در نیم رساناهاي مرکب)2(یرتصو

گیرينتیجه-10
ژن به عنوان یک سوخت پاك و ارزان می تواند جایگزین سوخت هاي دیگر شود.استفاده از نانوفوتو کاتالیست هـا  هیدرو

یکی از روش هاي تولید هیدروژن از آب است. در حال حاضر، سرعت تولیـد هیـدروژن بدسـت آورده شـده بـه      ،TiO2از جمله 
تولید و ناتوانایی به منظور بهینه شدن اثر نور مرئی ،کم است.دلیل خود آمیزي سریع بارها ، واکنش سریع هیدروژن بعد از

شود که بتوان به منظور حل مشکالت لیست شده در فوق و تولید هیدروژن خورشیدي فوتوکاتالیستی مناسب، تالش می
دن نمک هاي کربنات، از از نور مرئی استفاده کرد. براي این منظور روش هاي مختلفی از جمله افزودن الکترون دهنده ها، افزو

بارگیري فلز نجیب، دوپینگ یون فلزي، دوپینگ آنیون، نیمه هادي هاي کامپوزیتی، القاء یون فلزي، و غیره، مورد بررسی قرار 
گرفته، و به اثبات رسیده که تنها برخی از این روش ها، از جمله حساس سازي با رنگ و استفاده از نیم رساناهاي ترکیبی به 

نسبت به سایر روشها مرجح تر است.یش تولید هیدروژن منظور افزا
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