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 شیراز دانشگاه ايران، شناسی کانی و بلورشناسی همايش دومین و بیست

 

 با کاربرد فوتوکاتالیستی 2TiOالیه نشانی نانوذرات 
 1کامران ،؛ احمدی *2و1 حسین ، ؛ رسول نژاد1قاسم ،کاوه ای

 , کرج پژوهشگاه مواد و انرژی،  پژوهشکده نیمه هادی ها1
 کرج , پژوهشگاه مواد و انرژی واستانداردملی   سازمان پژوهشگاه2

 چکیده

سطح با اين عمل درجه سانتیگراد بمدت کمتر از هفت ساعت گرم شدند که  0666و   066در دماهای آنیلینگ متفاوت  2TiO اليه های نازک

حی وسطدارای درجه سانتیگراد  0666آنیل شده در دمای  نازک هایدر حالیکه اليه شوند. اليه ها صاف و دارای قابلیت عبور نوری بااليی می

با کارآيی   يکی از روشهای سادهانجام گرفت که ها به روش اسپری پايرولیز فراصوت . نشاندن اليهمی شوند های پیشینت به نمونهنسب وناهموار 

روی شیشه کراون  C°056  ،C°505  ،C°575  ،C°586  ،C°585  ،C°066 ی های زير اليهدر دمای  فیلم ها .شود.قابل قبول شناخته می

 لکولهای متراکم  يا مه()م وسیله مولد فراصوت، به قطرات ريزاين ماده به  منبع مايع از ماده نیاز داريم. . در اين روش فقط به يکندنشانده شد

ی هدايت  به طرف زير اليه متراکم در يک راستا در لولهمولکولهای ،  به قطرات ريزبا فشار نه چندان باال هوای متراکم تبديل شده و با اعمال

 با دمـای کامالً کنترل شدهنـده کنيک گـرم به طـرف زيراليـه از جهـت هدايت مولکـولهای تولیـد شـده از پیش محلـولد. حرکت می کنن

مطالعه فیلمها  کند.را تولید می 3nm-1هايی در حدود ولکولهای پیش محلول را با اندازه. سیستم مولد فراصوت قطرات يا ماستفاده شده است

 در دماهای متفاوت زيراليه و آنیلینگ انجام گرديد. SEMو  XRDبه وسیله 

 فوتوکاتالیست، آنیلینگ.، 2TiOکلمات کلیدی: نانوذرات، 

 

 

 مقدمه

  2TiOنانو ذرات 

بازده بیشتری دارد. زمانی که قطر بلورهای يک ذره  های درشتبا دانهبه عنوان يک فتوکاتالیست در مقیاس نانوذره نسبت به پودر  2TiO پودر

کوانتومی عمل به مکانیک های بار ظاهر شده همانند يک ذره ساده در يک جعرسد، حاملمی nm06کمتر از حد بحرانی در حدود به  نیمرسانا

می بزرگتر شیفت پیدا  احیا -های پتانسیل اکسايشبه بازه نوار، گاف انرژی افزايش يافته و لبه محدوديتاين  ی (. در نتیجه0شکل ند )می کن

-بدون تغییر باقی می اليهزير به  ((Solvent  reorganization  energy  of  electron  transfer انتقال بار بازپردازش انرژی آزاد در نتیجه  کند.

افزايش راندمان فوتونی سیستم را به همراه دارد که در آن مرحله محدود کننده نرخ انتقال  در مقیاس نانو نیمرساناکوانتايی ذرات اندازه ماند. 

کوانتیزه  نیمرساناها در ذرات حفرهها و ايجاد الکترون احیا -، پتانسیل اکسايشلبه جذب آبی با کاهش اندازه ذره بدلیل جابجايی اينبار است. 

 دهد.درشت کريستال نشان می نیمرساناذرات کوانتیزه فوتو اکتیويته بیشتری را نسبت به ذرات يابد. به عبارت ديگر، فزايش میا
 

                                                           
  .E-mail:h.rasulnejad@gmail.com پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشگاه سازمان ملی استاندارد و –*
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 چگالی حاالت ( در میان سیستمهای متفاوت. ری. فاصله سطوح انرژی ) برای مثالت: مدل اوربیتال مولکولی برای رشد ذرات از واحد مونوم0شکل 
 

ترين و ، نانو لوله و نانو میله آماده می کنند که روش فاز مايع يکی از راحتهای نازکرا بصورت پودر، کريستال، فیلم 2TiO در سالهای اخیر

ازه تشکیل ـن و اجـ، محصوالت همگاستوکیومتـریيای استفاده از کنترل های استفاده در سنتز شیمیايی است.اين روش مزاترين روشمعمول

، زمان طوالنی فرآيند و وجود های گران قیمتبی مانند پیش مادهحال، معايکند. با اينسازی مواد کامپوزيت را فراهم می اشکال مرکب و آماده

 کربن به عنوان يک ناخالصی در اين روش وجود دارد. 

2TiO نسبت به مواد دیگر به عنوان یک فتوکاتالیست 

يعنی است،   (Redox potential)  و احیا پتـانسیل اکسـايش داشتن نیمرسانابرای يک فتوکاتـالیستی مؤثـر داشتن خاصیت معیار اصلـی برای 

سطح انرژی  و فوتوالکترونی  احیاسطح انرژی پايین نوار رسانش توانايی  قرار می گیردفتوکاتالیست  ماده در گستره گاف انرژی  -+e/hجفت

تر از نوار لبه پايینبدين ترتیب، اکسـايش و احیا به   کند.ن مییحفره های ايجاد شده را تعیفوتو باالی نوار ظرفیت توانايی اکسیداسیون 

پتانسیل استاندارد هیدروژن، زوج ردوکس برای چندين ماده ارائه شده   0در شکل رسانش، لبه باالی نوار ظرفیت و گاف انرژی حساس است. 

آنتروپی  +e–/hکوچکتر از انرژی گاف انرژی است زيرا جفت  +e–/hاست. محور عرضی نشان داده شده انرژی ذاتی است. انرژی آزاد يک جفت 

   های انتقالی قابل دسترس در نوارهای ظرفیت و رسانش دارد.قابل توجهی ناشی از تعداد زيادی از حالت

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
  LUMO: lowest unoccupied molecular orbital .     

  HOMO: highest occupied molecular orbital. 
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    ،PH=0: موقعیت نوار چند نیمرسانا در تماس با الکترولیت آبی در 0شکل

 

برای  پايداری فوتونی، بی ضررارزان ، غیر سمی ، ،  قابلیت تولید و استفاده آسان، مقرون به صرفه، داشتن گاف انرژی مناسب تیتانیا به غیر از

گزينه ، اکسید شوندگی قوی حفره های تولید شده ثر واکنش ؤکاتالیز م توانايی ،ثر برای نور خورشید ؤانسان و محیط زيست، دارای اکتیويته م

 ای محدوديت هستند. به عنوان مثالگزارش شده داری فتوکاتالیستنیمه رساناهای باشد. بسیاری از  مناسبی برای فعالیت فتوکاتالیستی می

GaAs,PbS  وCdS گیرند و ای آبی پايدار نیستند. همچنین آنها به آسانی تحت خوردگی قرار میهی کاتالیست در واسطهبه اندازه کافی برا

نتیجه  شود و درتبديل می ZnOروی سطح ذرات  OH(Zn(2شود و به ر است زيرا به آسانی در آب حل میغیر پايدا ZnOسمی هستند. 

پذير تر از پتانسیل هیدروژن برگشتدر سطح انرژی پايین رسانش نوارلبه  3WOو  2SnO,3O2Feشود. در اتالیست بعد از مدتی غیر فعال میک

يه آب و رسیدن به تولید قرار دارد بنابراين سیستم با استفاده از اين مواد نیاز به اعمال باياس الکتريکی خارجی برای تکمیل واکنش تجز

 هیدروژن در کاتد دارد. 

 ی درفتوکاتالیستی ناهمگن جديد در فصل مشترک فتوکاتالیست کاربردهاي هایواکنش به  دلیل و 2TiOباتوجه به ويژگیهای ذکر شده برای 

کند. نور مرئی را جذب نمی بوده  و ر کامل بررسی شده است. تنها عیب ای نیمه رسانا فعالیت در نو فرا بنفشپاکسازی محیط زيست به طو

ای مورد مطالعه بطور گسترده 2TiO، دوپینگ، جفت کنندگی و اندودکاری ای متعددی از جمله حساسیت به رنگهاين مشکل، روش برای حل

 .شودمیها معرفی . خالصه ای از اين روشه است ته شدقرار گرف

 

 (Dye-sensitized ) حساسیت به رنگ- 

را افزايش دهد  تهییجثری ؤتواند بطور مز طريق جذب شیمیايی و فیزيکی رنگها میا 2TiOفتوکاتالیست از قبیل  نیمرساناحساسیت گاف انرژی 

 افتد.اتفاق می نیمرساناها پس از انتقال بار به یست شود. اين از طريق حساس کنندهو موجب گسترش محدوده طول موج برانگیختگی فتوکاتال

تواند يک حفره يا ت تشکیل شوند. حالت برانگیخته میتوسط تهیج رنگ متصل به سطح فتوکاتالیس نیمرساناتوانند در ذرات حاملهای بار می

ثر بار زمانی است که يک تک اليه از رنگ در فتوکاتالیستی با ؤبطور معمول يک الکترون به ذره تزريق کند. مشاهده شد که تزريق بسیار م

دهد که برای فعالیت کاتالیست زير نور خ فتوکاتالیست را افزايش میهای پاسباشد. اين حساسیت محدوده طول موجال پراکنده شده مساحت با

در  (flash photolysisنورکافت درخشی ) های مختلف توسطدانه  رنگ وسیلهها بنیمرساناخورشید بسیار مهم است. حساسیت فوتونی 
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د. تزريق الکترون و برگشت نرخ انتقال الکترون نوشمی  ثانیه مشاهده 06-05 فمتو در مقیاس سنجانیه و همچنین طیفنانو ثانیه و پیکو ثمقیاس 

 و تعامل بین رنگ و نانو ذرات دارد. 2TiO، خواص نانو ذرات وکاتالیست بستگی به ماهیت مولکولهای رنگاز رنگ به فت

شود و همچنین افزايش ث کاهش عملکرد کوانتومی فوتون میهای رنگ اکسید شده باعمولکولشتی از طريق بازترکیبی با انتقال الکترون برگ

شود و صی را درون و بیرون ذرات موجب میآمورف شامل برخی از گروه های آلکوسید است که نواق 2TiOرا در پی دارد.  2TiOبلورينگی ذرات 

 شود و نرخ بازترکیبی نسبتاًهای رنگ تهییج شده میها از مولکولزريق الکترونطول عمر باال برای تايی با ـهموجب به دام انداختـن حالت

دهد که حذف شده و حالتهای سطحی تشکیل می های به دام اندازی تقريباً، حالت2TiOدهد. پس از افزايش بلورينگی ذرات ای را میآهسته

 دارد. افزايش نرخ انتقال الکترون برگشتی به رنگ اکسید شده را در پی 

آب برای تولید شیمیايی فوتوو تجزيه  حساسیت به رنگهای در کاربردهای فتوولتايیک از قبیل سلول زيادیمورد توجه  2TiO حساسیت به رنگ

نیز پايداری های خورشیدی رنگی حساس است زيرا حتی تحت شرايط شديد برای سلول ی مناسبنیمرسانايک  2TiOرود. هیدروژن بکار می

است که يک ها ژی حالت برانگیخته بسیاری از رنگکمی زير سطح انر رسانش نوارهای فتوالکترو شیمیايی برقرار است. لبه فتوالکترودی در سلول

 وستاتیک تزريق الکترون از مولکولهای رنگ اکسید شده را فراهمالکتريک باال محافظت الکترشرط الزم برای تزريق مؤثر الکترون است. ثابت دی

نتیجه نفوذ مؤثر  2TiOکند. ضريب شکست باالی توسط الکترولیت ردوکس جلوگیری می، در نتیجه از باز ترکیبی قبل از کاهش رنگ کندمی

را ساخت  2TiOدهد. گراتزل الکترود بسیار متخلخل قابل توجهی جذب نور را افزايش میهای فتوالکترود است که به طور نشر نور درون تخلخل

عنوان حساس کننده است. اين سلولها جايگزينی ارزان  ، کومارين( بهگ )برای مثال روتنیم تريسسلول گراتزل نامید که شامل يک رنو آن را 

باشند و نسبت به کاهش درجه نور پايدار میه ـد کـها هستنسیلیکـونی آمورف است. با اين حال، تعـداد کمی از رنگ ای خورشیدیـهبرای سلول

از نور مرئی  تواند کامالًمی 2TiO، کاتالیزور شوندهنگامی که توسط رنگ حساس میعملکرد فتوجريان کوانتومی بااليی داشته باشند.توانند می

يا نیاز به تنظیم توانند متحمل درجه نوری شوند تی استفاده کند. با اين حال، رنگها خودشان میبرای تحقق بخشیدن به واکنش فتوکاتالیس

قاتی محققان عزيز از مرور کار تحقی شود جهت رعايت چارچوب وکاستن از حجم مقاله برای رعايت خوانندگان وخاطر نشان می. شدن دارند

  .[5-1]. در صورت لزوم مراجع توصیه شده، محققان ديگر صرفنظر شده است
 روش آزمایش

شوند. هوای متراکم، قطرات را به شکل تولید می ∩( قطرات يا مولکـولهای پیش محلـول در داخل لوله 5برای تهیه نمونه ها مطابق شکل )

کنم که اگر هوای متراکم اعمال نشود قطرات در کند. يادآوری میهدايت می باالکننده با دمای معین قرار دارد با تراکم گرم طرف نمونه که روی

، در نتیجه سطح بنشیند همو روی  لهای کمی به طرف نمونه حرکت کردهلکووشود ماشته که باعث میروانی يا آماری دداخل لوله حرکت ب

صل از مه را درجهت برای رفع اين نقیصه مولکولهای حا  خواهد بود.نازک  ،نشانی فیلمده نسبت به زمان اليهناصاف و ضخامت اليه نشانده ش

 .[6]سطح آن صاف خواهد بود  شده  متراکم ودهیم در اين حالت اليه نشانده مشخصی حرکت می
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 مقیاس نانو در 2TiOهای نازک ذرات برای نشاندن اليه SprayPyrolysis: نموداری در دستگاه 5شکل 

 

 سنجی می شوند.تکنیکهای زير برای شناسايی تشکیل ساختار بلورين و معدنی، خصلت -

 انجام شد. SEMو  XRD های نازک با استفاده ازشناسايی اليه .0

قبل از قرار دادن نمونه در داخل سیستم، بايد سطح آن رسانا را کنیم. به صورتی   SEMگیری در اندازه .پردازيمها میگیریروند اندازهحال به 

-با طال پوشش می 20nmسطح نمونه را به ضخامت تقريبآ  بدين منظور .است SEM رسانش جريان الکترونی الزمه تشکیل تصوير در که اصل

-را ثبت می 0و  5های تصوير خیلی واضح مطابق شکل ،با اين وصف انجام گیرد. بهترنمونه شود تصويربرداری از سطح م که اين باعث میدهی

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                                                                  (b) 

 شوند.فازهای آناتاز در روتايل مشاهده می C°066و دمای آنیلینگ   C°066در دمای زيراليه  ) SEM ،a: تصوير میکروسکوپی 0شکل 

(b                                                                         دمای زيراليه درC°066   و دمای آنیلینگC°0666 اند.که تمام فازها به روتايل تبديل شده 

 

نفوذی  Xبـوده و طول موج پرتـو  °1که زاويه مماسی  پرتو با سطح فیلـم درحـدود  XRDرا با سیستم  نمونه هاتشکیل ساختار بلورين 

،  C°056  ،  C°505شده در دماهای زيراليه متفاوت های نشاندهساختار بلورين اليه می شود. بررسی اسـت 300nm>در داخـل  فیلم 

C°575 ، C°586  ،C°585  ،C°066  و  دمای آنیلینگC°066  وC°0666 د که در تمام شرايط تشکیل فازها به وضوح مشاهده يانجام گرد

 بدست آورد.توان تشکیل فازهای آناتاز و روتايل را شود و بدين ترتیب میمی
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،  C°056  ،  C°505  ،C°575  ،C°586  ،C°585شده در دماهای زيراليه متفاوت نشانده  2TiOهای ساختارهای بلورين نمونه تهیه شده از فیلم: 4شکل 

C°066  و  دمای آنیلینگC°066  به وسیلهXRD شود.مشاهده می 

 
 

 
 

 C°056  ،  C°505  ،C°575  ،C°585  ،C°066شده در دماهای زيراليه متفاوت نشانده  2TiOهای ساختارهای بلورين نمونه تهیه شده از فیلم: 5شکل 

 شود.مشاهده می XRDبه وسیله    C°0666و  دمای آنیلینگ 
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