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 ستييكاتالفتو  با ساختار فركتالي براي كاربردهايTiO2 نانورشته هايساخت 
  ، سيد محمد مهدوي؛ اعظم ،  ايرجي زاد؛ نيما ،  تقوي نيا؛  محسن، خواجه امينيان

   دانشگاه صنعتي شريف، خيابان آزادي، تهران،دانشكده فيزيك
  

 چكيده
به  نديذرات بدون چسباين . در محلول رشد مي يابند TiO2  كريستالينانوذرات  در شرايط كنترل شده،(TiPT)آبي تترا ايزوپروپيل تيتانات   محلولبا تهيه  

با قرار دادن زير اليه هاي آبدوست مانند الياف سلولزي در محلول، اليه اي نازك از اين .  مي مانندمحلول اسيدي باقيدر  بصورت معلق مدت طوالني بهيكديگر 
 TiO2 متخلخل  و توده اي از نانو ذرات و نانورشته هاي مي شودزيراليه مورد استفاده حذف  سپس. و در خلل و فرج آنها اليه نشاني مي شودذرات روي سطح آنها 

 مولكول UVور  تحت تابش ناين رشته ها. بسيار مناسبند فتوكاتاليستي واصخفركتالي بوده و براي   داراي ساختاررشته هااين . دي آ ميا سطح موثر زياد بدست
  .هاي آلي آلوده كننده محيط زيست را از بين مي برند

 
Synthesis of TiO2 nanofibres with fractal structure for photocatalytic application 
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Abstract 
 

TiO2 nanoparticles were prepared using tetraisopropylorthotitanate (TiPT) as a precursor in the acidified 
solution. They were completely dispersed in the solution.  They were immobilized on the surface of cellulose 
fibres as a hydrophilic substrate. Thermal treatment removed cellulose fibres and remained porous TiO2 
substance. The obtained substance has followed cellulose fibres structure and consisted of nanofibres with high 
surface area. Also, it has a fractal structure and was used for photocatalytic application.  

  

PACS No. 81 
  قدمه  م

اخيرا استفاده از فتوكاتاليست ها به عنوان روش مناسب براي 
مزيت . حذف مولكول هاي آلي آلوده كننده هوا مطرح شده است

 دماي اتاق و  درانجام واكنش مورد نظرنسبي استفاده از اين مواد 
همچنين محصوالت . استجانبي نياز به تجهيزات پرهزينه عدم 

 و ديگر H2O, CO2 حاصل از واكنش فتوكاتاليستي معموال
تركيبات بي خطري مانند آن است كه داراي كم ترين ضرر براي 

  .  مي باشندمحيط زيست 
واكنش براي كه است مهمترين ماده اي   TiO2ماده 

ماورائ بنفش با جذب فوتون . برده مي شودبكارفتوكاتاليستي 
. حفره داخل آن پديد مي آيد-توسط اين ماده زوج الكترون

به سطح الكترون و حفره هاي توليد شده از يكديگر جدا شده و 
برخورد مولكول هاي اكسيژن و آب موجود در هوا . ماده مي رسند

آزاد با الكترون و حفره هاي روي سطح باعث ايجاد راديكال هاي 
اين راديكال ها آغازگر يك واكنش زنجيره اي مي . در هوا مي شود

شوند كه در طي آن مولكول هاي آلي آالينده هوا اكسيد شده و به 
   .  تبديل مي شوندH2O, CO2 تركيباتي مانند

   روش آزمايش
ز ا روي سطح رشته هاي سلولزTiO2 براي اليه نشاني  

در فاز TiO2 ت نانوذراتنخس. نانوذرات آن استفاده مي شود
اده تترا  مبراي ساخت اين نانوذرات،. محلول ساخته مي شود

  اضافه مي شودpH=1.5ه محلول اسيدي با ب ايزوپروپيل تيتانات
چنانچه محلول به مدت يك  .تا رسوب سفيدرنگي بدست آيد

هفته بهم خورده شود، اين رسوب سفيدرنگ در محلول حل شده 
 اين نانوذرات كريستالي بوده و. ديد مي آوردرا پ TiO2 نانوذرات و

با قرار  .معلق باقي مي ماندبصورت با گذشت زمان زياد در محلول 
دادن يك زيراليه آبدوست مانند رشته هاي سلولز در محلول 

 روي سطح آنها جذب شده و نانواليه اي از ماده TiO2نانوذرات 
TiO2در دماي  اآنه با حرارت دادن . روي سطح پديد مي آورد
 درجه سانتيگراد تركيبات سلولز اكسيد شده و ماده متخلخل 500
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TiO2آزمايش هايي براي مشخصه يابي اين ماده .  باقي مي ماند

       . انجام شده است و گزارش آن در اين مقاله ارائه مي شود

  نتيجه گيري بحث و 
داراي هر دو فاز  در محلول نانوذرات ساخته شده

ذرات بسيار نانوسطح اين  .[1]ل مي باشدياتاس و روتستالي آنيكر
 چنانچه ماده اي با سطح آبدوست در محلول قرار بودهآبدوست 

گيرد، اين ذرات به سرعت جذب سطح مي شوند و اليه اي نازك 
ه نشاني شده ي رشته سلولز ال1 شكل .را روي آن پديد مي آورند

 نشان مي EDSش يآزما. ن نانوذرات را نشان مي دهديتوسط ا
ده شده ي پوشTiO2 ن رشته ها با مادهي سطح ابا همهيتقردهد كه 

 ستي و بلندي هايدرون حفرات و همه پ TiO2 نانوذرات .است
در هواي ن رشته ها ينانچه اچ. ن رشته ها را مي پوشاننديسطح ا

ب يژن تركيبات سلولز آنها با اكسي تركحرارت داده شودمعمولي 
مانده حاصل از سوختن آنها ماده يباق .ن مي روديشده از ب

ش هاي يار متخلخلي است كه مورد انواع آزمايدرنگ بسيسف
 درصد دوبا يمانده تقريجرم ماده باق. رديابي قرار مي گيمشخصه 

كه با سوزاندن رشته هاي سلولز بدون يه است، در حاليجرم ماده اول
ن يا. انده بجا مي ميدرصد از ماده اولاز چهار دهم  كمترپوشش  

جاد يه اي ماده بجا مانده ناشي از الشتريبده نشان مي دهد كه يپد
كروسكوپ ير مي تصو2شكل  .شده روي سطح رشته ها است

مطابق . مانده حاصل از سوختن را نشان مي دهديالكتروني ماده باق
ز ساختار رشته اي را در خود حفظ كرده است و ين ماده نيشكل ا

زان يم. دين مي توان آنها را نانورشته ناميرابناب. ار متخلخل استيبس
ادي براي انجام ي كه آمادگي زبوده% 90شتر از ي بهاتخلخل آن

اد يبا وجود تخلخل زنانورشته ها  .ستي دارديواكنش هاي فتوكاتال
ان يانسجام ساختاري خود را حفظ مي كند و در هنگام عبور جر

  .هوا تكه هاي آن از هم جدا نمي شود
 نشان مي دهد كه )3شكل (نانورشته ها  از XRDف يط

 TiO2ن مي توان آنها را نانورشته هاي يبنابرا .است TiO2از جنس 
 آناتاس و ستالييداراي هر دو فاز كر TiO2نانورشته هاي . دينام
ستالي با درصد نسبي يكر درصد نسبي دو فاز. ل استيروت

ن قله يمچنه .]1[استبا برابر ي داخل محلول تقرTiO2 نانوذرات 
ل پهن هستند كه پهناي آنها رابطه معكوس با يهاي آناتاس و روت

ن يت است كه اين واقعينشان دهنده اده ين دو پديا. اندازه آنها دارد
ل يدن نانوذرات روي سطح رشته هاي سلولز تشكياز بهم چسبماده 

ز مشخصه ذره اي بودن يپس از سوزاندن نآن  و ذرات شده است
  . ده اندخود را حفظ كر

ستي يدر واكنش فتوكاتال TiO2ي نانورشته هاي يص كارابراي تشخي
ك يرا سطح موثر يز. ري كرديز اندازه گيد سطح موثر آنها را نيبا

ز بستگي دارد، مي تواند سرعت واكنش ي تخلخل آن نهماده كه ب
ش معروف يك ماده با آزمايسطح موثر . ستي را كنترل كنديفتوكاتال

BET ش يآزما. مي شودري يگ اندازهBET روي نانورشته هاي 
TiO2 آنها نشان مي  متر مربع بر گرم را براي 250ش از يسطحي ب
ع يتوزز وجود دارد كه ي نBJHلي يزهاي تكمين آناليهمچن .دهد

ن روابط ياز ا. حفرات ماده بر حسب اندازه آنها را بدست مي آورد

3 µm

ده شـده بـايك رشته سلولز پوشي   سكوپ الكتروني ازكروير م يتصو:1شكل
 .  TiO2نانوذرات

ن مـاده  يا. درنگ بجاماندهيكروسكوپ الكتروني از ماده سف ير م يتصو:2شكل
  .  تخلخل دارد% 90ش از يداراي ساختار رشته اي است و ب

1 µm
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مشخص  اندازه از حفرات با هرزان سطح بدست آمده يمي توان م

زان رشد سطح موثر ماده ينمودار م 4شكل . را محاسبه كرد
ن نمودار نشان مي يا. برحسب اندازه حفرات آن را نشان مي دهد

.  متر مربع بر گرم است280دهد كه سطح موثر ماده حدود 
 نانومتر دارد كه نشان 10ن نمودار نقطه شكستي در حدود يهمچن

 حفرات بزرگتر و درماده  در متفاوتساختار دو نوع  هدنده
 TiO2از آنجا كه اندازه نانوذرات  .است نانومتر 10كوچكتر از 

جه ي نانومتر بود مي توان نت10ه نشاني حدود يمورد استفاده براي ال
 نانومتر به ساختار رشته هاي سلولز 10گرفت كه حفرات بزرگتر از 

 هاي ب پستي بلندي هاي رشتهيمربوط مي شود و ناشي از تعق
اما . ه نشاني استي در هنگام الTiO2سلولز توسط نانوذرات 

 TiO2 نانومتر به ساختار داخلي نانوذرات 10حفرات كمتر از 
جه گرفت كه نانوذرات ينجا مي توان نتيمربوط مي شود و از ا

TiO22ز متخلخل هستند و حفراتي تا حدود ي مورد استفاده، خود ن 
   . نانومتر دارند

 مي توان بعد BJHز يمنحني هاي آنال بيشاز روي 
ب متفاوت، يبا توجه به دو ش .]2[ فركتالي مواد را محاسبه كرد

بعد فركتالي حفرات . دين ماده دو بعد فركتالي بدست مي آيبراي ا
بعد ( 3ك به يد كه نزدي بدست مي آ2،97 نانومتر 10بزرگتر از 

 10چكتر از اما بعد فركتالي حفرات كو.  مي باشد)فركتالي توده
ادي با توده دارد و حتي از ي است كه اختالف ز1،78با ينانومتر تقر

 فركتالي بودن ماده براي استفاده .بعد سطح هم كمتر است
را با وجود سطح موثر يد، زيت به حساب مي آيك مزيستي يكاتال
در  . گاز از خود نشان مي دهداد مقاومت كمي در مقابل حركتيز
راحت  مي توانندمولكول هاي واكنش دهنده ك ساختار فركتالي ي

مولكول ها . تر به داخل حفرات نفوذ كرده روي سطح جذب شوند
ز راحت تر مي توانند از داخل حفرات خارج شده يپس از واكنش ن

      .ر دهنديگر مولكول هاي واكنش پذيو جاي خود را به د
ز با گاز ي نTiO2ستي نانورشته هاي يخواص فتوكاتال

ين ماده با لي گرم از اي م30حدود . ري شده استي اندازه گايآمون
تر هوا با ناخالصي يل40 وات قادر است حجم 4ك المپ ي

ppm100چنانچه  .ه كند ساعت تصفي3مدت  دررا ا ي گاز آمون
ن ماده انجام شود تا در يش انسجام ايقاتي براي افزايت تحقيفعال

از آن در سامانه توان ز مقاوم باشد، مي يد هوا نيان شديمقابل جر
  .ه هوا استفاده كردهاي تصفي
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 برحسب اندازه حفرات    TiO2نمودار رشد سطح موثر نانورشته هاي       :4شكل
ب منحني نشان مي دهد دو نوع سـاختار متفـاوت در            ينقطه شكست در ش   . نآ

گـر بـا   ي نانومتر و ساختار د 10ش از   يك ساختار با حفراتي ب    ي. ماده وجود دارد  
 .   نانومتر10 تا 1حفرات از 
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لبجامانده دو فاز كريستالي آناتاس و روتي از ماده XRDفيط:3شكل
TiO2ت است كه ين واقعيقله ها نشان دهنده ااد يپهناي ز.  را نشان مي دهد

 .   ل داده اندي ساختار ماده را تشكTiO2ز نانوذرات يپس از سوختن ن
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