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 چکیده 
به عنوان پایه و  ( یکی از معروف ترین مواد ترکیب های دارای فعالیت نوری می باشد که 2TiOدی اکسید )تیتانیم 

ی را بازده نورماده اولیه در بسیاری از فتوکاتالیست ها استفاده می شود. اضافه کردن دیگر عناصر با غلظت مناسب 

خود دوپ شونده کربن به شبکه تیانیم دی اکسید  هیدروترمال افزایش می دهد. در این مطالعه با استفاده از روش

یب ازترکبرای بررسی میزان جذب نور و سرعت ب نوری بارگذاری شد. گذاری اضافه شد و سپس پالتین با روش رسوب

گرفته شد. بهترین نتایج مربوط به نمونه با   PLو  DRSشدن الکترون حفره ها به ترتیب آزمون های مشخصه یابی  

فقط فاز انجام شد که   XRDآزمون  و اندازه کریستال، بود. برای تشخیص فاز (Pt %0.5) درصد جرمی پالتین 0.5

برای بررسی فعالیت نوری فتوکاتالیست  (MB)آنتاتاز تیتانیم دی اکسید مشاهده شد. آزمون حذف رنگ متیلن بلو 

نشان داد. غلظت رنگ در ساعت  3.5بعد از  (%99)بیشترین درصد حذف  Pt %0.5 انجام شد که نمونهدر واکنش 

 وات به عنوان منبع نور استفاده شد. 250اندازه گیری شد و از المپ بخار سدیم  UV-VISمحلول با دستگاه 

 

  PL-DRS-فعالیت نوری-متیلن بلو-فتوکاتالیستهای کلیدی: واژه
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  مقدمه -1
 یال ماشعه ماوراء بنفش فع ای دیکه تحت نور خورش یستیفوتوکاتال ونیداسینانوساختار با انجام  اکس یها یهاد مهین

 یازواحدها یمتعدد یآل یهاندهیآال  .[1]دهند ینشان م یستیز طیمتنوع مح یها یآلودگ هیتصف یبرا یادیز لیشود، پتانس

و سالمت انسان ممکن است به طور  یآب یها ستمی. سشوندیمنتشر م یعمده مانند پارچه، رنگ و چرم در منابع آب یدیتول

  .[2]است یارضروریبس عتیبردن آنها توسط طب نیاز ب ای بیکه تخر ردیقرار گ یآل یپساب ها نیا ریتحت تأث یجد

 کیفلزات واسطه،  یدهایانواع اکس انیدر م. بعد از آن  ارائه شد 1967ناهمگن در سال  یستیفوتوکاتال ونیداسیاکس

 جادیا یبرا یمثبت کاف تیباند ظرف یانتخاب شده است که دارا یفلز دیبه عنوان اکس لیدر فاز روتا 2TiOالکترود 

ار به ک دینور خورش ریتوان آن را در ز یم رایاست ز هرا به خود جلب کرد یتوجه فوق العاده ا هینظر نیاست.ا ونیداسیاکس

 یا هژیمورد توجه و نه،یبا ثبات باال و کم هز ،یسم ریغ باتیاز انواع ترک یکی(، به عنوان 2TiO) ومیتانیت دیاکس ید .[3]برد

 یخالص برا 2TiO یستیحال، راندمان فوتوکاتال نیبا ا قرار گرفته است. یو انرژ یزوریکاتال ،یستیز طیمح یها نهیدر زم

 یهاجفت عیسر بیولت(، و بازترک-الکترون 3.2آن )  ادیز یشکاف باند انرژ رایز ست،ین یکاف یعمل یازهایبه ن ییپاسخگو

یم ینور مرئ رد فیضع یستیفوتوکاتال تیتوجه، فعالقابل یشده با تابش نور، منجر به مصرف انرژ دیحفره( تول-بار )الکترون

است  زیفوتوکاتال ندیها در فرا تیمحدود  نیاز  مهم تر یکی یتابش یشده با انرژ دیبار تول یحامل ها بیباز ترک .[4]شود

باز  تیجذب شده به باند ظرف یهابدون واکنش با گونه  ختهیالکترون برانگ دهیپد نیدر ادهد. یرا کاهش م یبازده کل رایز

قابل ذکر است که دوپ کردن  .[5]کند یگرما تلف م ایرا به صورت نور  یانرژ ،یتابش ای یتابش ریگردد و  به صورت غ یم

نانومتر(  420)طول موج بلندتر از  ینور مرئ هیجذب آن به ناح هیو در انتقال ناح TiO2 یعناصرنافلز در بهبود عملکرد نور

 را نسبت به خود جلب کرده است. یادی، توجه ز

 دهد،ینشان م یرفلزیغ یهانگیدوپ ریرا فراتر از سا یادوارکنندهیام یایدوپ شده با کربن، مزا TiO2به خصوص، 

 نسبت داده شود: ریز یهاکه ممکن است به جنبه

 است. یبه عناصر  فلز  کیکربن نزد یی( رسانا1)

و سرعت  کندیشده با تابش نور عمل م دیتول یهابه دام انداختن وانتقال  الکترون یمرکز برا کی( کربن مانند 2)

 .[6]دهدیم شیالکترون/حفره  را افزا یهاجفت دیتول

را به محل  TiO2دهد و انتقال بار از شبکه  شیرا افزا ینور مرئ هیتواند جذب تابش در ناح یم نی( کربن همچن3)

 . [7]کند یواکنش  آسان م یها

نسبت به  یبهتر اریبس یستیفتوکاتال تیفعال Cدوپ شده با  2TiO یهادند که نانولولهو همکاران. گزارش دا یج

نور، تحت تابش  . آن ها دریافتند کهنشان دادند یمرئاشعه ماوراء بنفش و نور  ریدر ز یخال 2TiOرنگ نسبت به  بیتخر

 یهاموجود در نانولولهکربن  رایز شوند،یممنتقل  2TiO ییبه نوار رسانا یشتریب ییبا کارا یشده نور دیتول یهاالکترون

  .[8]کند یریجلوگبار  یبینوترکعمل کند و از  یتله الکترون کیبه عنوان  تواندیم 2TiO-کربن

فلز  یاربارگذ ریتاث ،یاریدر مطالعات بسروش دیگر بهبود بازدهی فتوکاتالیست ها اضافه کردن فلزات به آن ها است. 

 دیاکس میتانیت ینور تیفعال شی( در افزارهیو غ (Pt) نی، مس و پالت(Zn) ی، رو(Fe)، آهن (Ni) کلی، ن(V) می)واناد

 یهسته ا تک ای یا شهبه صورت خو ایگردند  یادغام م دیاکس میتانیت یستالیدر شبکه کر ایها  ونی نیشده است. ا یبررس

سطوح  جادیا ای ینافلزات باعث کاهش شکاف باند انرژ یهمانند بارگذار ندیفرا نیا .شوند یپراکنده م  2TiO سطح یرو

  .[9]شود ی+( مhها )حفره ای ( وeها )الکترون یبیو کاهش سرعت بازترک تیظرف هیدر داخل ال یانرژ دیجد

نام برده شده پالتین تاثیر قابل توجهی در افزایش جذب سطحی و فعالیت فتو کاتالیست ها دارد هر  فلزات انیدر م

 .[10]درصد می باشد 5چند قیمت آن نسبتا باال است اما درصد جرمی بهینه آن در اکثر کاتالیست ها کمتر از 
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در اینجا از نافلز و فلز به طور همزمان استفاده شده تا فعالیت نوری، مکان های فعال ، به توجه به موارد بررسی شده 

آن افزایش یابد. همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید ابتدا با استفاده روش دنبال آن جذب سطحی به سطح کاتالیست و 

هیدروترمال که در آن منبع تیتانیم و کربن مشابه می باشد کربن در شبکه تیتانیم اکسید اضافه شد سپس با استفاده روش 

 رسوب گذاری نوری پالتین بر روی آن بارگذاری می شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 تجربی -2
 

 و وسایل مواد-2-1

 
،  )2O2H( دیپروکسا دروژنیه،  )S3ClN18H16C(متیلن بلو،  )16H7C( نرمال هپتان،  )4Ti(OBu)(  دیبوتوکسا میتانیت

 .  )O2H( آب مقطر،  )3HNO( دیاس کیترین،  )OH3CH( متانول ، )OH2CH3CH( اتانول

  

  آورده شده است. 1وسایل مورد نیاز جهت سنتز در جدول 

 
 وسایل مورد نیاز سنتز فتوکاتالیست 1 جدول

 ردیف نام وسیله

 1 راکتور اتوکالو

 2 وات 250المپ بخار سدیم 

 3 مگنت

 4 وات 250المپ فرابنفش بخار جیوه 

 5 پیپت

 6 بشر

 7 ترازو

 8 هیتر استیرر

 9 کپسول نیتروژن
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 10 آون

 11 کوره

 

 

 

 

 
 وات بخار سدیم 250المپ  1شکل 

 

 

 روش تهیه فتوکاتالیست- 2-2

 

 سنتز پایه -2-2-1

        
نبع مال سنتز می شود. در این جا مپایه فتوکاتالیست تیتانیم دی  اکسید دوپ شده با کربن است که با روش هیدروتر

 یلی لیتر از تیتانیوم انم 6می کند.ابتدا کربن و تیتانیم یکسان است )تیتانیم بوتوکساید( که سنتز را راحت تر و سریع تر 

 میلی    0.4 و در بشری ریخته میلی لیتر اتانول  17 جداگانه . سپس به طورشود اتانول حل میمیلی لیتر  20بوتوکسید در 

مقطر به آن اضافه می شود. دو محلول به طور جداگانه و به مدت  لیتر آب میلی1.6 درصد جرمی( و 63 ) لیتر نیتریک اسید

دقیقه همزده می  30دقیقه در دمای اتاق همزده می شود. سپس دو محلول به هم اضافه شده و محلول جدید به مدت  30

اضافه الو آن را در راکتور اتوک سپسد تا واکنش کامل شود. شو ساعت رها می48  حاصل به مدت شود.ترکیب شیری رنگ 

درجه 180دمای در روکش تفلون با ساعت تحت فشار خود تولید شده در اتوکالو فوالد ضد زنگ 10 به مدت  می شود تا

سفید جامد بعد از این مرحله محلول را از کاغذ صافی عبور داده می شود تا  .گیردسانتیگراد تحت فرایند هیدروترمال قرار 

درجه سانتیگراد قرار داده می شود تا خشک شود. جامد  60ساعت با دمای  12به مدت رنگی به دست آید که آن را در آون 

به آن  TiOC-400که در این جا با نام  شود می در کوره کلسینه درجه سانتیگراد   400   یدما درپودری به دست آمده 

 . اشاره می شود

 

 نشاندن پالتین بر پایه -2-2-1
 

 استفاده می شود. 1بر پایه فتوکاتالیستی نشانده شود که از روش تثبیت نوری  (Pt)در مرحله نهایی باید فلز پالتین 

  0.25گرم بر لیتر به دست آید. سپس 4میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم تا محلول  250را در  6PtCl2Hگرم  1ابتدا 

                                                           
1 Photo deposiotion 
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برای دست یابی به نسبت و به دنبال آن مخلوط  می کنیم درصد متانول  20  یمحلول آب تریل یلیم  100در 2TiOگرم  

محلول به  شود. ی( اضافه متریدر ل  6PtCl2H گرم4مقدار مناسب محلول  ) در کاتالیست نهایی  Ptدرصد جرمی   0.5

 ژنیتا اکسیرد قرار می گ 2Nاثر  یگاز ب زیر جریان  ساعت1به مدت  سپسدقیقه در دمای محیط همزده می شود  15مدت 

دلیل این کار جلوگیری از اکسید شدن پالتین هنگام فرایند سنتز  .محلول ما خارج شودمحلول قبل از روشن شدن المپ از 

وات بخار جیوه  250 بنفش توسط المپ ماوراء تابش اشعهزیر  ساعت 4 به مدت  نهایی است. سپس محلول در حالت ایزوله 

خاکستری رنگ تولید می شود که نشان می دهد پالتین با موفقیت بر روی پایه فتوکاتالیستی  قرار می گیرد در نهایت محلولی

بار با آب مقطر  نیچند سپس رسوب شود. یم یجمع آور یکاغذ صاف لهیبه وس هیمواد جامد  با تصفسپس  قرار گرفته است.

ساعت   12  مدت گراد به یدرجه سانت 90 یو سپس در دما ماده شسته شوندسطح اضافی از  یها ونیشود تا  یشسته م

 . به آن اشاره می شود Pt %0.5که در این جا با نام د شومی خشک 

  

 

 تست راکتوری- 3-2
یک فن که  به عنوان راکتور، میلی لیتری 200بشر یک  شامل: طراحی شد،برای انجام تست راکتور که  مجموعه ای 

 دارد و یک استیرر که همزدن نمونه درون راکتور را انجام می دهد و یک عددتثبیت دما را به عهده  وظیفه خنک کردن هوا و

 اب این المپ در یک جعبه مقوایی قرار می گیرد که تا حد امکان پوشیده .وات که منبع نوری است  250سدیم  بخار  المپ

المپ بعد از چند دقیقه دمای محیط اطراف جلوگیری شود اما با توجه به توان باالی  فویل آلومینیومی شده تا از خروج پرتوها

 .شد تا دمای محیط واکنش کاهش یافته و ثابت بماند آن به شدت باالمی رود به همین دلیل از یک فن استفاده

دقیقه  10شده و به مدت اضافه  به یک بشر یک لیتری  لیتر آب مقطر1و  جامد متیلن بلو  رگرم پودمیلی  40ابتدا 

را به مخلوط وارد می شود. غلظت  یفتوکاتالیست جامد میلی گرم 200و در نهایت  یسی مخلوط می شود بر روی همزن مغناط

در محیط  دقیقه 60گرم برلیتر می شود. مخلوط مورد نظر به مدت  1میلی گرم و  40و فتوکاتالیست به ترتیب رنگ اولیه 

میلی لیتر هیدروژن پروکساید به  0.5برسد. سپس  د تا از نظر جذب سطحی به تعادلوشمی تاریک و در حال همزدن رها 

عنوان اکسید کننده به مخلوط اضافه کرده و المپ را روشن می کنیم. فرایند فتوکاتالیستی شروع می شود و در بازه های 

 زمانی متفاوت با استفاده از پیپت از مخلوط نمونه گیری می شود.

 

 تست های مشخصه یابی -3
-1-3 XRD 

 

دائم  رییشود. با تغ یاستفاده م یچند بلور ینمونه ها یبررس یتک طول موج برا کسیپرتو ا کیدر پراش سنج، از 

 فیط شود. یثبت م دهیو پراش یبرخوردپرتو  نیب ی هیدر برابر زاو ریبا شدت متغ یفیط کس،یا یبرخورد پرتو ی هیزاو

 یستالیکر اتیفاز و خصوص نینوع مواد و همچن صیتشخ یبرا هاست ک عیسر ییشناسا کیتکن کی کس،یپراش پرتو ا یسنج

 است.  یبلور یها در ساختارها اندازه بلورک نیدر تخم XRDکاربرد  نیرود اما مهم تر یآنها به کار م
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 منحنی های پراش پرتو ایکس 1نمودار 

جامد های پودری تیتانیم اکسید دوپ شده با کربن با دماهای در نمودار باال طیف حاصل از پراش پرتو ایکس 

درصد به  0.5سپس نمودار بعدی طیف مربوط به فتوکاتالیست است که پالتین با درصد جرمی های  400کلسیناسیون 

ت وجود ( که در جدول زیر نمایش داده شده اس 2θدر همه طیف ها در زاویه های) ترتیب از پایین به باال مشاهده می شود.

 .[11]دارد که نشان دهنده فاز آناتاز تیتانیم دی اکسید است

 

 
 TiOC-400نمونه  زوایه و ابعاد شبکه های کریستالی 1 جدول

0.5%Pt/Tio2-c 

 شبکه کریستالی زاویه

   25.43 101 

   37.97 004 

   48.14 200 

   54.48 211 

   62.85 204 

   69.71 220 

   75.01 215 

 

شده کمتر  آن یبر رو نیپالت یاز بارگذار بعدها  ستیفتوکاتال یتیستالیکه کر افتیتوان در یبا توجه به نمودار ها م

درجه سانتیگراد قرار دارد  400درجه قبل از نمونه کلسینه شده با دمای  5و همچنین طیف نمونه حاوی پالتین حدود  است
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 1شررطه توان از راب یمنظور م نیکه به اکرد  دایها را پ ستالیاز اندازه نانو کر ینیتخمتوان  یم کسیپراش پرتو ا جیبا نتا .

 2( در نصف طول آن است.101عرض بلندترین پیک )نشان دهنده  Bنانومتر و  0.154برابر  λکه  استفاده کرد

 

  TiOC-400با استفاده از معادله باال و داده های حاصل از طیف پراش پرتو ایکس، اندازه های کریستال های نمونه 

 نانومتر شد. 6.1و  6.7به ترتیب برابر  Pt%0.5و 

 

 
 

 DRS آنالیز -2-3
 

مرئی و ماوراءبنفش به سطح نمونه بازه طول موج نور فرودی در  (DRS) 3ماوراءبنفش یبازتاب یسنج فیط زیآنالدر 

های بدست آمده با نمونه مرجع، میزان شود. با مقایسه شدتگیری میشود و میزان جذب، عبور یا بازتاب نور اندازهتابیده می

 شود. عبور، جذب یا بازتاب نور در هر طول موج تعیین می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Scherrer formula 
2 full-width at half-maximum (FWHM) 
3 Diffuse Reflectance Spectroscopy 

(1) D=(0.9×λ)/(B×cos(θ)) 

 جذب نور بر حسب طول موج -نمونه های فتوکاتالیستی  DRSنتایج آنالیز  2نمودار  
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در  یماده ناخالص خارج کینشان داده شده است.  2جامدات سنتز شده در نموادر  UV-visبازتاب پراکنده  فیط

نرخ  نیدرصد پالت 0.5جامدات، نمونه  ریبا سا سهی. در مقا[12]دهدیم رییرا تغ ستیفوتوکاتال کیشبکه، نوار جذب  کی

دهد که   ینشان م DRS یالگوها گر،ید ی. از سودهدیم شاننانومتر( را ن 400از  شی)طول موج ب ینور مرئ شتریجذب ب

TiOC-400  نشان می  و دارد یبستگ ستیدر سطح فوتوکاتال نیرا دارد که به غلظت کربن و پالت یکمتر یجذب تشعشع

مطالعه  نیشکاف باند نمونه در ا یهای. انرژدهد اضافه شدن پالتین به پایه جذب تابش در ناحیه نور مرئی را افزایش می دهد

به  h و α ،v ،  gEکه در آن  [13]ه استشد محاسبه( 2)معادله  1مانک-کوبال از روش معادله SDR یهافیبا استفاده از ط

 ولت و ثابت پالنک می باشد.-بر حسب الکترونانرژی  ، جذب، فرکانس نور بیضر ترتیب

 

 

 

همانطور  .[13]ولت است-الکترون 3.2انرژی شکاف باند تیتانیم دی اکسید خالص طبق گزارش مراجع مختلف حدود 

ولت و سپس افزودن -الکترون 2.83نشان می دهد دوپ شدن کربن به شبکه باعث کاهش انرژی شکاف تا  3که نمودار 

الکترون ولت کاهش می دهد. کاهش انرژی شکافی باعث افزایش فعالیت نوری  2.75پالتین به فتوکاتالیست آن را به 

 .[14]در حذف آالینده های مختلف می شودفتوکاتالیست 

 

 

                                                           
1 Kubelka-Munk 

(2  ) ))gE-=(Ahv(1/2) )hvα( 
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 1PLآنالیز  -3-3

ر باید هر نوع متغیر یا عالمت به کا ابتدای مقاله نیست، بنابرایناز آنجا که نیازی به درج فهرست عالئم و متغیرها در 

 رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع به آن معرفی شود.

 نانومتر 300با طول موج برانگیختگی  نسانسیفوتولوم یسنجفیط یریگبار، اندازه یهاحامل یبیمطالعه نوترک یبرا

 4نمودار  اتاق در یمواد در دما PL فیط سهی. مقا[15]مرتبط است یومتریاستوک یمیانجام شد که با ساختار سطح و ش

 کینزد اینانومتر  590 در کههستند  یعیوس کیپ یدارا PL یهاگنالیهمه س ،یارائه شده است. در محدوده مرئ قیتحق نیا

 . [16]ها باشد شکاف باند آن ایسطح  یرو یهاتله لیبه آن قرار دارد، که ممکن است به دل

ده با نور ش دیتول یحفره ا -یالکترون یجفت ها عیسر  بیکارآمد ، ترک زوریفتوکاتال کیچالش در توسعه  نی، مهمتر

مانع  یشده  به راحت دیتول باردار یمجدد گونه ها بیترکو  گونه ها است نیا نیب یقو کیکولومب یرویاز ن یاست ، که ناش

. پس با کاهش سرعت نوترکیبی [17]دهد یرا کاهش م  ونیداسیاکس زانیشود و م یم لیدروکسیه یها کالیراد دیاز تول

شاخص مناسبی برای مقایسه نسبی سرعت نوترکیبی  PLالکترون حفره ها می توان بازده فتوکاتالیستی را افزایش داد. آنالیز 

 فتوکاتالیست ها می باشد و هر چه این شاخص کمتر باشد بهتر است.

TiOC-400 رون/حفره الکت شتریب اریبس بیدهنده نوترکدارد که نشان گرید یهابا نمونه سهیشدت را در مقا نیباالتر

تاثیر اضافه کردن عنصر پالتین به فتوکاتالیست در کاهش اندازه قله ها  4 نمودار کمتر است. ستیفوتوکاتال تیو متعاقباً فعال

 حفره ها را به میزان-بازترکیب شدن الکترون عتاین غلظت از پالتین سررا نشان می دهد و می توان دریافت  PLدر آزمون 

 قابل توجهی کاهش می دهد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 photoluminescence spectroscopy 

 سنجی فوتولومینسانسطیفنمودارهای  4نمودار  
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 تست حذف رنگ -4
 40 گیرنبر حسب زمان مشاهده می شود. غلظت اولیه ترکیب  متیلن بلودر تصویر زیر جذب و حذف فتوکاتالیستی 

میلی گرم بر لیتر است. با افزودن پالتین به فتوکاتالیست جذب سطحی آن بسیار افزایش می یابد که با توجه کاربرد پالتین 

در جذب سطح مواد در فرایند های شیمیایی توجیه پذیر است و نشان دهنده افزایش قابل توجه سایت های فعال بر روی 

عملیات جذب در بعد از   TiOC-400هنگام استفاده از فتوکاتالیست  4دار با توجه به نموسطح فتوکاتالیست می باشد. 

می رسد بعد از شروع  %44از غلظت اولیه رنگ کم می شود که این مقدار بعد از اضافه کردن پالتین به  %23محیط تاریک 

   می رسد. %99به   Pt%0.5نمونه  و با  %78به   TiOC-400حذف رنگ با نمونه  تابش نور
 

 

 

 

 
 غلظت رنگ متیلن بلو بر حسب زمان5  نمودار

 

 
                                                                                                                  

 گیرینتیجه -9
به منظور بررسی خواص نوری و فعالیت فتوکاتالیستی آن سنتز شد. کربن با روش  C-2Pt/TiOفتوکاتالیست 

هیدروترمال و پالتین با استفاده از رسوب گذاری نوری به تیتانیم دی اکسید اضافه شد. درنتیجه این فرایند ها جذب نور در 

ولت -الکترون 2.75انیم دی اکسید خالص به ولت برای تیت-الکترون 3.2ناحیه مرئی بهبود پیدا کرد و انرژی شکاف باند از 

برای فتوکاتالیست نهایی کاهش پیدا کرد که بازدهی فعالیت نوری را افزایش می دهد. عالوه بر آن با اضافه کردن نافلز کربن 
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حفره ها به میزان مناسبی کاهش یافت. به منظور بررسی فعالیت نوری -و فلز پالتین سرعت باز ترکیب شدن الکترون

ساعت واکنش می توان به  3.5بعد از  Pt%0.5آزمون حذف رنگ انجام شد که نشان می دهد با استفاده از نمونه اتالیست ک

 در حذف رنگ متیلن بلو رسید. %99بازدهی 
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