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چکيده
یک موضوع مهم برای بهبود فرآیند فتوکاتالیزوری جلوگیری از نوترکیبی الکترون-حفرههای ناشی از تحریک نوری فتوکاتالیزوری است ،بدین منظور
راهکارهای مختلفی از قبیل کامپوزیت کردن ترکیبات که روشی مناسب برای کاهش نوترکیبی میباشد استفاده شده است .از طرف دیگر ،برای بهینه
سازی و استفاده از نور مرئی ،ترکیبات میتوانند با اجزای فعال در نور مرئی کامپوزیت شوند .در این مقاله ،برای استفاده بیشتر از نور خورشیدی و فعال
سازی بیشتر کامپوزیت در نور مرئی ،حساسسازی با پورفیرین و کمپلکس قلع آن انجام گرفت .در نتیجه ،ما سنتز نانوصفحههای ،BiOBr/Ag ،BiOBr
نانوکامپوزیتهای جدید  BiOBr/Ag@TCPPو BiOBr/Ag@SnTCPPگزارش کردیم و با استفاده از آنالیزهای FE-SEM ،XRD

 ،EDS ،FT-IR ،رامان و  UV-vis DRSشناسایی شدند .عالوهبراین ،فعالیت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای حساس با پورفیرین برای تخریب
متیل اورانژ ) (MOبه عنوان آالینده آلی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@SnTCPPو
 BiOBr/Ag@TCPPنسبت به  BiOBrو  BiOBr/Agفعالیت فتوکاتالیزوری باالتری دارند .ارتباط بین پورفیرین Ag ،و  BiOBrفعالیت
فتوکاتالیزوری را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است ،که عالوه بر محدود کردن نوترکیبی جفتهای الکترون -حفره تولید شده ،سرعت انتقال
الکترونهای فتو تولید شده را تا حد زیادی ارتقا داده است.
کلمات کلیدی :فرآیند فتوکاتالیزوری ،نانوکامپوزیت ،نانوصفحههای  ،BiOBrپورفیرین ،آالینده آلی.

-1مقدمه
اخیراً ،فرآیند فتوکاتالیزوری به عنوان یک روش "سبز" در تصفیه آب ،آالیندههای آلی و مواد معدنی در نظر گرفته شده است ]
 . [1فتوکاتالیز به عنوان یک روش امیدوار کننده و مهم برای تصفیه آب آلوده شناخته شده است ] .[2کارآیی این سیستم بر
اساس تولید جفت الکترون-حفره ) (eˉ-h⁺بر روی سطح فتوکاتالیزور و تولید رادیکالها استوار است ]  .[3فتوکاتالیزورها ،به
ویژه آن هایی که فعالیت فتوکاتالیزوری باالیی دارند و از پایداری قوی در زیر نور مرئی برخوردار هستند ،به عنوان مواد
امیدوارکننده برای کاربردهای تبدیل انرژی خورشیدی و تصفیه آلودگی آب در نظر گرفته شدهاند ] 4و  .[5یکی از مباحث مهم
در فرآیند فتوکاتالیزوری کاهش نوترکیبی  eˉ-h⁺ناشی از تحریک نوری فتوکاتالیزور است ].[6

*.نویسنده مسئوول :دانشیار دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران

bahramian.b@shahroodut.ac.ir
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کامپوزیت ترکیبات یک روش مناسب برای کاهش نوترکیبی است ] .[7از طرف دیگر ،برای بهینه سازی استفاده از نور مرئی،
میتوان ترکیبات فعال در ناحیه ماوراء بنفش را با ترکیبات فعال در ناحیه مرئی ،ترکیب و کامپوزیت کرد ].[8
نیمه هادی ها به دلیل کم هزینه بودن ،فعالیت زیاد ،عدم سمیت و پایداری شیمیایی ،یک ماده امیدوارکننده هستند که به عنوان
فتوکاتالیزور مورد استفاده قرار میگیرند .از آنجا که نیمه هادیها میتوانند از انرژی خورشیدی برای تخریب آالیندهها (که منجر
به تبدیل آنها به آب و  CO2میشود) استفاده کنند ،استفاده از آنها در فرآیندهای تخریب نوری مفید است ].[11-9
بیسموت اکسی هالیدها ) (X = Cl, Br, I, BiOXsخانواده جدیدی از نیمه هادیهای امیدوارکننده به عنوان
فتوکاتالیزورهای نور مرئی هستند ] ،[12که به دلیل ساختار منحصر به فرد الیهایی ،پایداری شیمیایی کافی ،سهولت تنظیم
شکاف انرژی ،و فعالیت فتوکاتالیزوری باال توجه زیادی را به خود جلب کرده است ،به طور گسترده برای تخریب آالیندههای آلی
مقاوم و از بین بردن آالیندههای آلی مختلف در محیط استفاده میشوند ]13و  .[14در میان BiOXها BiOBr ،به دلیل
وجود شکاف انرژی مناسب ( ،)2/8 eVعدم سمیت و توانایی فتوکاتالیزوری نسبتاً برتر در فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیزوری،
جایگاه گستردهای برای توسعه دارد ]BiOX .[12ها کاربردهایی در فتوالکتروشیمیایی ] ،[15دارویی ،رنگدانهها و کاتالیزورها
و همچنین حسگرهای گازی دارند ] ،[15که همچنین تحت تابش نور مرئی فتوکاتالیزورهای کارآمد هستند ]16و  .[17ساختار
ترکیبات  BiOXشامل الیهای از صفحات  [Bi2O2]2+توسط صفحات دوتایی از اتمهای هالوژن در ساختار تتراگونال متبلور
میشود ] BiOBr .[20-18از یک ساختار الیه ای منحصر به فرد ساخته شده است که بهم پیوستگی صفحات [Bi2O2]2+با
اتم های دوتایی  ،Brکه مزیت آن در ایجاد میدانهای الکتریکی داخلی بین الیه  Brمنفی و  Brمثبت بوده و سپس جداسازی
جفتهای  eˉ-h⁺فتو تولید شده افزایش مییابد ].[21
بنابراین ،کارهای گستردهای برای تقویت و افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری برای سنتز نانوساختارهای  BiOBrاختصاص داده
شده است ] .[22این ویژگی برای ارتباط بین فتوکاتالیزور و آالینده برای بهبود تخریب فتوکاتالیزوری ،که نقش مهمی در واکنش
فتوکاتالیزوری دارد ،از اهمیت زیادی برخوردار است ] .[17برای بهبود فعالیت فتوکاتالیزوری از راهکارهای مختلف مانند اصالح
با فلز -نیمه هادی ،دوپ کردن با فلز واسطه استفاده شده است .معموالً این کار به منظور افزایش جداسازی بارهای فتو تولید
شده ،کاهش نوترکیبی  eˉ-h⁺و افزایش جذب تابش در محدوده نور مرئی انجام میشود ] .[25-23بنابراین ،افزایش واکنش
سینیتیکی در سطح نیمه هادی باعث جداسازی بار فتو تولید شده و بهبود راندمان فتوکاتالیزوری میشود ].[23
همانطور که بیان شده است برای راندمان باال در فرآیند فتوکاتالیزوری ،فتوکاتالیزور باید دارای ویژگی جذب قوی در نور مرئی
باشد .بنابراین ،پورفیرینها حسگرهای نوری شناخته شدهای هستند که بیشتر آنها میتوانند به ترتیب نور آبی و قرمز متناظر
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با باندهای( Soretجذب قوی در ناحیه  400-440نانومتر ) و ( Qجذب ضعیف در ناحیه  500-700نانومتر) ناشی از انتقاالت
الکترونیکی * π-πرا جذب کنند ].[26
رنگهای پورفیرین و مشتقات آنها ،مولکولهای آروماتیکی بزرگ  18الکترونی میباشند ،که عملکرد مهمی در کاربردهای
گوناگون دارند و به دلیل پایداری شیمیایی عالی ،خواص نوری ،کاتالیزوری ،الکترونیکی ،بیوشیمیایی منحصر به فرد و همچنین
ساختار بزرگ کونژوگه آن در زمینههای سلولهای خورشیدی ،حسگرها ،فتوکاتالیزور ،کاتالیزور و بیولوژی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .سیستم  πالکترون کونژوگه بزرگ ،یک باند جذب گسترده در ناحیه مرئی و خواص بسیار عالی تحریک شدن با نور را
به پورفیرین میبخشد ] .[27با توجه به جذب گستردهای از نور و فعالیت فتوالکتریکی در ناحیه مرئی ،میتوان از حسگر
سلولهای ف توالکتروشیمیایی بر پایه پورفیرین به عنوان یک الگوی ساده جداسازی بار و انتقاالت الکترونی استفاده کرد ]28و
.[29
پورفیرینها به تنهایی به دلیل هدایت ضعیف و به احتمال زیاد نوترکیبی  eˉ-h⁺کاندید خوبی به عنوان فتوکاتالیزور نیستند.
بنابراین ،معموالً از موادی ه مانند اکسید فلزی ،گرافن و پلیمرهای آلی و معدنی برای بهبود انتقال بار و واکنش فتوکاتالیزوری
استفاده میشود ]. [30
در این پژوهش برای اولین بار نانوکامپوزیت  BiOBr/Agبا ترکیبات پورفیرینی حساس میشوند ،ترکیبات پورفیرینی به عنوان
حساسکنندههای نوری عمل میکنند که این حساس سازی ترکیبات باعث شده است بتوانند رنگدانه آلی را تخریب کنند.
 TCPPو  SnTCPPبه عنوان حسگر نوری و سپس فتوکاتالیزورهای جدید مبتنی بر نانوکامپوزیتهای
 BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPسنتز شده و با تکنیکهای ابزاری شناسایی شدند .در همین حال،
تخریب نوری آالینده آلی  MOدر محلول آبی با حضور چنین موادی نیز تحت تابش نور مرئی کم توان مورد بررسی قرار گرفته
است .همانطور که انتظار میرود ،نانوکامپوزیتهای پورفیریندار میتوانند فعالیت فتوکاتالیزوری را در مقایسه با  BiOBrو
 BiOBr/Agافزایش دهند .طبق نتایج ،نانوکامپوزیتها فعالیت فتوکاتالیزوری بسیار خوبی را تحت تابش نور مرئی نشان
میدهند .همچنین بررسی مکانیسم احتمالی فتوکاتالیزوری برای تخریب نوری  MOصورت گرفته است.
 -2بخش تجربی
-1-2مواد شيميايي مورد استفاده
مواد شیمیایی نیترات بیسموت ) ،(Bi (NO3)3پتاسیم برمید ) ،(KBrسدیم استات ) ،(CH₃COONaنیتریک اسید
) ،(HNO3پروپیونیک اسید

)-4 ،(C3H6O2کربوکسی بنزآلدهید ) ،(C8H6O3پیریدین ) ،(C5H5Nکلرید
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قلع ) ،(SnCl2.2H2O) (IIدی متیل فرمامید ) ،(HCON (CH3)2سدیم بور هیدرید ) ،(NaBH4نقره نیترات )(AgNO3
 ،متیل اورانژ ) (C14H14N3NaO3Sو اتانول) (C2H5OHاز مرک تهیه و مورد استفاده قرار گرفت.
-2-2روش سنتز
برای تهیه  0/01 ،BiOBrمول نیترات بیسموت در  HNO3حل گردید (محلول الف) .محلول (ب) شامل  0/01مول  KBrو
 0/02مول  CH3COONaمیباشد .در ادامه محلول (الف) به محلول (ب) تحت همزدن شدید اضافه گردید .مخلوط سفید به
مدت  12ساعت در دمای اتاق تحت همزدن قرار میگیرد .در نهایت محصول حاصله جمع آوری شده و در آون خشک گردیده
است.
به منظور تهیه نانوکامپوزیت  ،BiOBr/Agمحلول آبی  0/2( BiOBrگرم) با محلول آبی  AgNO3با غلظت  0/1مول بر لیتر
مخلوط شده به مدت یک ساعت تحت همزدن قرار گرفت .سپس محلول تازه تهیه شده  NaBH4به آرامی اضافه شده و پس از
 5ساعت تحت همزدن ،رسوب در آون خشک گردیده است.
تتراکیس (-4کربوکسی فنیل) پورفیرین ) (TCPPمطابق روش ارائه شده در مقاالت قبلی سنتز گردید ] 3و  .[28برای سنتز
کمپلکس قلع آن ) TCPP ،(SnTCPPبا  390میلیگرم نمک  SnCl2.2H2Oدر حالل پیریدین به مدت  6ساعت رفالکس
گردید .حالل تحت خالء خارج شده ،سپس در اتانول حل گردیده است .پس از تبخیر اتانول در دمای محیط ،رسوب با آب
دیونیزه شستشو داده شد.
برای حساس سازی ترکیب  BiOBr/Agبا تتراکیس (-4کربوکسی فنیل) پورفیرین ) (TCPPو کمپلکس قلع آن (تتراکیس
(-4کربوکسی فنیل) پورفیرین قلع ) BiOBr/Ag ،))SnTCPP ،(IVهمراه با پورفیرین و یا کمپلکس آن ( نسبت 10:1و
 )BiOBr/Ag:porphyrin ،10:1/5در حالل-N ،N( DMFدی متیل فرمامید( در دمای  150 °Cبه مدت  360دقیقه
رفالکس شد .سپس محلول در دمای محیط سرد شده ،با  DMFو آب دیونیزه شستشو داده و در نهایت در دمای 60 °C
خشک گردیده است.
-3نتايج و بحث
 -1-3شناسايي ،تجزيه و تحليل ساختاري و مورفولوژيکي
طیف  FT-IRنشان داده شده در شکل  1ساختارهای شیمیایی ترکیبات سنتز شده را ارائه میدهد .در طیف  ،BiOBrپیک
ارتعاش برای پیوند فلز-اکسیژن ) (Bi-Oدر حدود  511 cm-1ظاهر شد ،و همان پیک را میتوان برای نانوکامپوزیت
BiOBr/Agدر حدود  513 cm-1مشاهده کرد و حضور  BiOBrرا نشان میدهد ] .[31عالوهبراین ،شدت باند مشخصه در
طیف  BiOBrپیوند Bi-Oبرای نانوکامپوزیت  BiOBr/Agضعیفتر شد .این نتیجه ،یعنی تعامل آشکار بین نقره ) (Agو
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نانوصفحههای  ،BiOBrیک هیبریداسیون موفق بین این دو اجزاء را پیشنهاد میکند ] .[32در طیف  FT-IRترکیب TCPP
و  SnTCPP-Cl2نشان داده شده در شکل  ،1یک باند کششی  C=Oدر حدود  1687 cm-1و  1703 cm-1به ترتیب مشاهده
میشود .پس از ثابت شدن مولکولهای  TCPPو SnTCPPروی سطح ( BiOBr/Agشکل  ،)1باند کششی  C=Oمیتواند
در حدود  1650 cm-1و  1718 cm-1مشاهده شود .در طیف  BiOBr/Ag@TCPPو  ،BiOBr/Ag@SnTCPPپیک
در  1549 cm-1و  1608 cm-1به ترتیب میتوان به کشش  C=Cحلقههای بنزوئید اختصاص داد .همچنین ،پیک مشخصه
برای گروه  C=Oنشان میدهد که پورفیرین در سطح نانوصفحهها قرار گرفت ] 3و .[33

شکل  -1طیف  FT-IRترکیبات  BiOBr ،SnTCPP ،TCPPو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو
BiOBr/Ag@SnTCPP

افزایش جذب نور مرئی باعث ایجاد بیشتر حاملهای بار فتو تولید شده میشود که برای بهبود عملکرد فتوکاتالیزوری نیمه هادی
بسیار مهم است .به منظور اندازهگیری شکاف انرژی نانوصفحههای  BiOBrو بررسی بهتر نقش کامپوزیت کردن در جابهجایی
شکاف انرژی آنها به سمت طول موجهای بلندتر (نور مریی) ،آنالیز  DRSمورد بررسی قرار گرفت .شکل  2طیف  DRSبرای
نانوصفحه  BiOBrو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag ،BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Ag@SnTCPPنشان میدهد.
فتوکاتالیزورها در ناحیه نور مرئی جذبهای مختلفی از خود نشان دادند .این جذب از برانگیخته شدن الکترون از نوار ظرفیت
) (VBبه نوار هدایت ) (CBناشی میشود .محدوده جذب نور ،نقش مهمی را در فرآیند فتوکاتالیزوری به خصوص تخریب
نوری آالیندهها تحت تابش نور مریی بر عهده دارد .همانطور که در این شکل مشخص است ،طیف ترکیب  BiOBrلبه جذب
را در  440نانومتر نشان میدهد.
شکاف انرژی ) (Eg, eVاز معادله  αhυ=K(hυ-Eg)n/2بدست میآید که  αضریب جذب h ،ثابت پالنک υ ،فرکانس نورEg ،
شکاف انرژی و  Kثابت میباشد .نمودار  (αhυ)2بر حسب  hυنانوصفحههای  BiOBrو  BiOBr/Agدر شکل  2Bنشان داده
شده است ] .[33همانطور که در شکل مشاهده میشود شکاف انرژی برای نانوصفحههای  BiOBrدر محدودهی 2/8 eV
است .بدیهی است که نقره لبه جذبی  BiOBrرا به جهت طول موجهای باالتر تغییر میدهد .در مقایسه با  BiOBrخالص،
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جذب  BiOBr/Agبه ناحیه نوری مرئی گسسترش مییابد ،که میتوان به حضور  Agنسبت داد .جذب قوی نقره میتواند
جذب خوبی در ناحیه مرئی برای نانوکامپوزیت  BiOBr/Agایجاد کند .افزایش جذب  BiOBr/Agاز 440نانومتر به 460
نانومتر ممکن است به دلیل اثر رزونانس پالسمون ) (SPRو اثرات پراکندگی نانوذرات  Agباشد .بنابراین ،جذب نوری افزایش
یافته و میتواند تعداد eˉ-h⁺های ایجاد شده برای شرکت در واکنش فتوکاتالیزوری و بهبود عملکرد فتوکاتالیزوری افزایش دهد.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که نانوذرات  Agدر نانوکامپوزیت  BiOBr/Agمیتواند به طور مؤثری توانایی جذب نوری
این ترکیب را بهبود بخشد ].[34
همانطور که از شکل  2Aمشخص میشود ،با پورفیریندار شدن  ،BiOBr/Agمیزان جذب نیز به میزان قابل توجهی افزایش
داشته است .در طیف نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Agپورفیریندار شده باند  Soretدر  430نانومتر و باندهای  Qدر -670
 470نانومتر مشاهده میشود .ترکیبات پورفیرین به واسطه ی دارا بودن طیف جذبی وسیع و ضریب جذب باال قادر به جذب
باالی نور میباشند .نتایج مذکور مشخص میکنند که فرآیند حساسسازی با پورفیرین به میزان زیادی بر روی فعالیت
فتوکاتالیزوری  BiOBr/Agدر نور مریی مؤثر بوده است .ا ین رفتار نوری نقش مهمی را در خاصیت فتوکاتالیزوری آنها ایفا
خواهد کرد.
همچنین ،پتانسیلهای  CBو  VBنانوصفحه  BiOBrرا میتوان با فرمولهای زیر بدست آورد:
)(1

EVB = X − Ee + 0.5Eg

)(2

ECB = EVB − Eg

که در آن  EVBپتانسیل باند ظرفیت و  ECBپتانسیل باند هدایت است X ،الکترونگاتیوی  BiOBrکه میانگین الکترونگاتیوی
اتمهای سازنده میباشد ،مقدار  Xبرای  6/178 eV ،BiOBrاست Ee .انرژی الکترونهای آزاد در مقیاس هیدروژن (حدود
 )4/5eVاست Eg ،شکاف انرژی  BiOBrمیباشد .در اینجا EVB ،و  ECBنانوصفحه  3/078 eV ،BiOBrو  0/278 eVبه
ترتیب محاسبه شد ]  35و .[36

شکل  (A) -2طیف  DRSترکیب  BiOBrو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو  .BiOBr/Ag@SnTCPPو
) (Bنمودار تغییرات  (h ) 2بر حسب )  (hنانوصفحههای  BiOBrو BiOBr/Ag
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الگوی پراش پرتو ایکس میتواند ساختار کریستالی ترکیبات را بررسی کند .در شکل  3Aمشاهده میشود پیکهایی در زوایای
 ،50/52 ،57/08 ،10/76 ،21/8 ،25/08 ،31/56 ،31/92 ،39/2 ،46/16درجه که مربوط به صفحات (،)001( ،)002( ،)001
( )014( ،)020( ،)112( ،)110( ،)012و ( )212میباشند که فاز تتراگونال  BiOBrبا پارامترهای شبکه  a= b= 3/926و
 c= 8/103را نشان میدهد .پیکهای تیز و قوی نشان دهندهی درصد کریستاله شدن باالی ترکیب است .نتیجه  XRDبرای
 BiOBr/Agدر شکل  3Aنشان داده شده است ،به طور مؤثر وجود نقره در این ترکیب را تأیید میکند ،که پیکهای مربوط
به نقره مشخص شده است (فلشهای قرمز) .الگوی XRD

نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPPو

 BiOBr/Ag@SnTCPPدر شکل  3Aنشان داده شده است ،که در آن میتوان دریافت که تغییر قابل توجهی در الگوی
XRDنانوکامپوزیتها در مقایسه با  BiOBr/Agوجود ندارد .بنابراین ،حساسسازی  BiOBr/Agبا ترکیبات پورفیرین تأثیر
کمی در فاصله بین الیهها و ساختار  BiOBr/Agداشت .ما با استفاده از قرمول ویلیامسون-هال ( معادله  ،)3با توجه به سهم
کریستالیتها و کرنش برای پیکها ،اندازه و کرنش بلوری را محاسبه کردیم ]:[38 ،37
𝐿𝛽 cos 𝜃 = 𝐶 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐾𝜆/

)(3

که  kضریب شکل ( برابر با  λ ،)0/9طول موج θ ،موقعیت پیکها ،و  Lمیانگین اندازه کریستالیت میباشد .شکل  3Bنمودار
𝜃  𝛽 cosبر حسب 𝜃  ( sinنمودار  )W-Hبرای نانوصفحههای  BiOBrنشان میدهد.
خط مستقیم نشان دهنده توزیع اندازه کریستالیت همگن است .نتایج نشان داد که اندازه کریستالیت تخمین زده شده حدود
 34نانومتر برای نانوصفحههای  BiOBrمیباشد .معادله دبای-شرر که معموالً برای بدست آوردن اندازه کریستالیت مورد
استفاده قرار میگیرد ،در صورتیکه شکل و حالت کرنش بلوری مورد غفلت واقع میشود .همچنین ،ما اندازه کریستالیت
نانوصفحههای  BiOBrرا از معادله دبای-شرر محاسبه کردیم ( معادله .)33 nm، 4
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝛽𝐿 = 𝐾𝜆/

)(4
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شکل  (A) -3الگوی  XRDترکیب  BiOBrو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو  BiOBr/Ag@SnTCPPو
) (Bنمودار ویلیامسون-هال ترکیب BiOBr

مورفولوژی نمونههای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Ag ،BiOBrو  BiOBr/Ag@SnTCPPبا میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (FE-SEMمورد بررسی قرار گرفت .همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،ترکیب  BiOBrاز مقدار
زیادی صفحات نسبتاً یکنواخت تشکیل شده است که دارای مورفولوژی نانوصفحه با سطحی صاف میباشد که برخی صفحات
در یک خوشه گل مانند جمع میشوند .مورفولوژی منحصر به فرد نانوصفحه با ضخامت متوسط تقریبا ً 20-50نانومتر میتواند
به وضوح مشاهده شود .همانطور که در تصاویر  BiOBr/Agنشان داده شده است بعضی از ذرات کوچک را میتوان به وضوح
بر روی سطح صاف نانوصفحههای  BiOBrمشاهده کرد ،که نانو ذرات  Agتوزیع خوبی با اندازه ذرات یکنواخت در سطح
نانوصفحهها دارند پس از اصالح ،مورفولوژی آن بدون تغییر و تنها ضخامت نانوصفحههای  BiOBrکمتر شده است ،که
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نانوصفحههای  BiOBrپس از اصالح با نانو ذرات  Agدارای سطح ناهمواری میباشند ] .[39عالوهبراین ،عناصر موجود در
ترکیبات  BiOBrو  BiOBr/Agبا آنالیز  EDSتعیین شد .پیکهای مرتبط با  O ،Brو  Biرا میتوان در شکل 5A
مشاهده کرد .شکل  5Aآنالیز  EDSبرای نانوکامپوزیت  BiOBr/Agنشان میدهد ،که در آن پیک ضعیف  Agبه دلیل مقدار
کم آن مشاهده میشود .حضور  Agدوباره توسط آنالیز  EDSبرای نانوکامپوزیت  BiOBr/Agتأیید شد .توزیع نانو ذرات Ag
با تجزیه و تحلیل هیستوگرام حاصل از ( SEMشکل  )5Bمورد بررسی قرار گرفت که هر نوار به محدوده اندازه ذرات میپردازد.
میلههای بلندتر نشان میدهد که دادههای بیشتری در آن محدوده قرار میگیرند .همانطور که مشاهده میشود ،توزیع اندازه
ذرات  Agدر محدوده  15-30نانومتر و بیشترین جمعیت برای  23نانومتر است.
تصاویر  SEMنانوکامپوزیت  BiOBr/Agحساس شده با  TCPPو  SnTCPPدر شکل  4نشان داده شده است .سطح
نانوصفحههای BiOBr/Agبه نانوذرات پورفیرین و کمپلکس آن متصل شده است ،تصور بر این است که تماس خوب بین
این دو ترکیب باعث انتقال حاملهای فتو تولید شده از پورفیرین به  BiOBr/Agشود .ساختار
سطح  BiOBr/Ag@Porphyrinشبیه به  BiOBrاست و به نظر میرسد نانوصفحهها توسط پورفیرینها پوشیده شده اما
ضخامت آن نسبتاً باریکتر میباشند ].[40
برای نشان دادن عناصر ترکیبات  BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPآنالیز  EDSبه صورت نقشه عنصری
سطحی (شکل  5Cو  )5Dانجام شد .همانطور که در شکل نشان داده شده است ،عناصر  N ،C ،Br ،O ،Biو  Agبرای
( BiOBr/Ag@TCPPشکل  ،)5Cو عناصر ،Bi

،O

،Br

،C

 N ،Agو  Snبرای (شکل ،)5D

 BiOBr/Ag@SnTCPPبه وضوح توزیع شده است .برایناساس ،حضور عناصر پورفیرین نشانگر حساس شدن BiOBr/Ag
با  SnTCPPو  TCPPمیباشد.
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شکل  -4تصاویر  FE-SEMترکیب  BiOBrو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو BiOBr/Ag@SnTCPP
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شکل  (A -5آنالیز  EDSترکیب  BiOBrو نانوکامپوزیت  (B ،BiOBr/Agتوزیع اندازه ذرات (هیستوگرام)  ،BiOBr/Agنقشه عنصری سطحی
نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP (Cو BiOBr/Ag@SnTCPP (D
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در طیف رامان  BiOBrشکل  ،6پیکهای قوی در  126 cm-1را میتوان به ارتعاش کششی  A1gپیوند  Bi-Brاختصاص
داد ،پیک در  154 cm-1ارتعاش کششی مربوط به پیوند  Bi-Brمیباشد ،و همچنین پیک در  370cm-1ناشی از ارتعاش
پیوند  Bi-Oاست ] .[41مشاهدات فوق میتواند بیشتر تأیید کند که نمونه مورد مطالعه  BiOBrبوده است .پیکهای
BiOBr/Agنشان داد که تشکیل نانوکامپوزیت هیچ تاًثیری در شکل مشخصه ذاتی  BiOBrندارد .همانطور که در شکل
نشان داده شده است ،از آنجا که مقدار نانو ذرات  Agدر نانوکامپوزیت  BiOBr/Agبسیار کم است ،سیگنالهای رامان برای
نانو ذرات  Agروی بستر  BiOBrضعیف است ،و برخی از سیگنالهای مشخصه رامان نشان داده نمیشوند .همچنین شدت
پیکها برای  BiOBrبسیار کاهش مییابد .مطابق شکل حضور پورفیرین در طیف رامان  BiOBrتأثیری ندارد ،تنها شدت
انتشار نانوکامپوزیتها به دلیل نوترکیبی ضعیف جفتهای  eˉ-h⁺به منظور افزایش راندمان نوری کاهش یافت .پیکهای
BiOBrدر طیف رامان  BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPمشاهده میشود.

شکل  -6طیف رامان ترکیب  BiOBrو نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو BiOBr/Ag@SnTCPP

-2-3بررسي فعاليت فتوکاتاليزوري نانوکامپوزيتها در تخريب نوري آالينده
عملکرد فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو  BiOBr/Ag@SnTCPPبا تخریب
نوری  MOتحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت .در این واکنش ابتدا محلول آالینده با غلظت  10ppmتهیه شده
است 50 .میلیلیتر محلول آالینده را به همراه فتوکاتالیزور با غلظت  0/6گرم بر لیتر به داخل ظرف واکنش منتقل شده است.
المپ مورد استفاده به منظور تأمین نور مریی LED ،با توان  5Wبود .به منظور سنجش میزان رنگ جذب شده بر روی کاتالیزور
و هم چنین ایجاد تعادل جذب-واجذب بین رنگ و فتوکاتالیزور ،سوسپانسیون به مدت  30دقیقه در تاریکی هم زده میشود.
پس از این مرحله نوردهی آغاز میشود و در فواصل زمانی  60دقیقه ،از سوسپانسیونها به مقدار  3میلیلیتر نمونه برداری شده،
سپس جذب نمونهها از طریق دستگاه طیف سنجی  UV-Visibleاندازهگیری میشود.
برای مقایسه ،ما به طور جداگانه مطالعات فتوکاتالیزوری را برای ترکیبات مورد مطالعه در زیر تابش نور مرئی طراحی کردیم،
نتایج حاصل در شکل  7نشان داده شده است .نتایج حاصل از بررسی فتوکاتالیزوری نشان داد که میزان تخریب نوری
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نانوکامپوزیت  BiOBr/Agبه طور مؤثر پس از حساس سازی با پورفیرین و پورفیرین فلزی افزایش یافته است .در کلیه موارد،
بهترین میزان تخریب  %95برای نانوکامپوزیت  )BiOBr/Ag:SnTCPP 10:1/5( BiOBr/Ag@SnTCPPپس از 240
دقیقه تابش بود که بهترین عملکرد و پایداری را داشته است.
در تخریب نوری  ،MOپس از  240دقیقه تابش ،مشاهده شد که ( BiOBr/Agحدود  )63%راندمان تخریب بسیار بهتری
نسبت به  )%38( BiOBrدارد .بنابراین BiOBr/Ag ،میزان فتوکاتالیزوری نسبتاً خوبی را نشان داد ،که بیشتر از  1/5برابر از
میزان  BiOBrبود .حضور نانوذرات  Agمیتواند تا حد زیادی از نوترکیبی جفتهای  eˉ-h⁺فتو تولید شده در
BiOBrجلوگیری کند ،بنابراین ،باعث افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری تحت تابش نور مرئی میشود .درحالیکه ،نانوکامپوزیتهای
BiOBr/Ag@TCPPبا نسبت  10:1و  10:1/5به ترتیب  80%و  27/5%پس از  240دقیقه تخریب کردند .نانوکامپوزیت-
های  BiOBr/Ag@SnTCPPبا نسبت 10:1و  10:1/5به ترتیب  84%و  95%پس از  240دقیقه تخریب کردند.
پورفیرینها به دلیل جذب قوی در نور مرئی باعث افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری میشوند .همانطور که در شکل مشاهده میشود،
استفاده از نور مرئی باعث راندمان باال و فرآیند تخریب نوری بهتر میشود .بنابراین ،اگر مقدار پورفیرین کم باشد ،جذب نور
مرئی و فعالیت فتوکاتالیزوری کمتر میباشد .همچنین میتوان گفت که مقدار بیشتر باشد ،جذب نور مرئی افزایش مییابد .به
دلیل اینکه ،گروه هیدروکسیل سطح نانوصفحه با پورفیرین واکنش میدهد اگر مقدار پورفیرین خیلی زیاد باشد ،سطح نانوصفحه-
ها پوشانده شده و همچنین ،پورفیرین الگومره شده و احتماالً نور به نانوصفحه نخواهد رسید .بسیاری از عوامل از قبیل توانایی
در جذب مولکولهای آالینده ،توانایی جذب نور در ناحیه مرئی ،و میزان جداسازی و انتقال eˉ-h⁺های ایجاد شده در نور باعث
افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPمیشود .با توجه به
نتایج تخریب نوری نانوکامپوزیت حساس شده با پورفیرین فلزی ( )BiOBr/Ag@SnTCPPفعالیت فتوکاتالیزوری بهتری
در جهت تخریب  MOو باالترین میزان خواص فتوکاتالیزوری تحت تابش نور مرئی نشان میدهد .بنابراین کاربرد بالقوهای در
مدیریت پساب خواهد داشت.
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شکل  -7تخریب نوری  MOتوسط فتوکاتالیزورهای سنتز شده تحت تابش نور مرئی

مکانیسم ممکن برای افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری نور مرئی و انتقال بار  BiOBr/Agرا میتوان مطابق با شکل  8Aپیشنهاد
کرد .طیف  DRSنشان داد که  BiOBr/Agمیتواند به راحتی تحت تابش نور مرئی تحریک شود .بنابراین ،به دلیل تحریک
آسان الکترونها در  BiOBrاز  VBبه  CBتحت تابش نور مرئی ،حفره در  VBتولید میشود .نوترکیبی ،با واکنش الکترونهای
فتو تولید شده با مولکول اکسیژن ) (O2موجود در محیط برای تشکیل • O2جلوگیری میشود که باعث تخریب آالینده میشود.
همانطور که در طیف رامان نشان داده شده است ،شدت انتشار  BiOBrباالترین است و با بارگذاری  Agشدت پیکها کاهش
مییابد .الکترونهای تولید شده توسط نانوصفحههای  BiOBrمیتوانند به طور مؤثر توسط نانوذرات  Agبه دام افتند .بنابراین،
در نانوکامپوزیت  ،BiOBr/Agانتقال بار بهبود یافته و از نوترکیبی eˉ-h⁺ها جلوگیری میشود .همچنین الکترونهای موجود
در نانوذرات  Agبا  O2موجود در محیط واکنش داده و ˉ •O2تولید میکند .از طرف دیگر ،حفرههای ناشی از فتو تولید شده
بر روی سطح  BiOBrبا مولکولهای  H2Oموجود در محیط برای تولید رادیکالهای  OHواکنش میدهند و باعث تخریب
آالینده میشوند.
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شکل  -8طرحی از انتقال بار در تخریب فتوکاتالیزوری  BiOBr/Ag (Aو  BiOBr/Ag (Bحساس شده با ترکیبات پورفیرین

حساس سازی نانوکامپوزیت  BiOBr/Agبا پورفیرین باعث بهبود راندمان فتوکاتالیزوری آن میشود .براساس اطالعات بدست
آمده ،فرآیند احتمالی انتقال بارها بر روی فتوکاتالیزور  BiOBr/Ag@SnTCPPو  BiOBr/Ag@TCPPدر شکل 8B
ارائه شده است .تحت تابش نور مرئی BiOBr ،و پورفیرین هر دو به دلیل شکاف انرژی کم میتوانند به راحتی جفتهای eˉ-
 h⁺تولید کنند .بدلیل اینکه پتانسیلهای  HOMOو  LUMOپورفیرین ] 40و  [42نسبت به پتانسیلهای  VBو CB
نانوصفحههای  BiOBrمنفیتر است ،الکترونهای فتو تولید شده از  LUMOپورفیرین میتواند به  CBنانوصفحه BiOBr
انتقال یابد ،در عین حال ،حفرههای تولید شده از  VBنانوصفحههای  BiOBrبه  HOMOپورفیرین انتقال مییابد .در نتیجه
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ممکن است الکترونها روی  CBنانوصفحههای  BiOBrجمع شوند ،در حالیکه حفرهها روی  HOMOپورفیرین ،که انتقال
و جداسازی حاملهای بار را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد .نانوذرات  Agبارهای  BiOBrو پورفیرین را میپذیرد و به
عنوان یک پل انتقال بار عمل میکند .الکترونهای موجود در  CBنانوصفحههای  BiOBrمیتوانند به  Agمنتقل شوند ،و با
حفرههای موجود در  HOMOپورفیرین ترکیب شوند .الکترونهایی که در اثر تابش نور در  LUMOپورفیرین ایجاد شده
است میتوانند پس از واکنش با  O2موجود در محیط ˉ •O2تولید کنند .از طرفی ،حفرههای  VBنانوصفحههای BiOBr
آالینده آلی را اکسید میکنند تا  CO2و  H2Oو یا سایر محصوالت را تولید کنند.
استفاده مجدد (بازیابی) از کاتالیزورها موضوع مهمی در واکنشهای کاتالیزوری است .تشکیل گونههای رادیکال عامل مهمی در
تخریب آالیندههای آلی در فرآیند فتوکاتالیزوری است .با این حال ،گونههای رادیکال تولید شده همچنین توانایی تخریب
مولکولهای پورفیرین را دارند .حمله اکسیداتیو مولکول پورفیرین توسط گونههای رادیکال اغلب مسئول فرآیند تخریب پورفیرین
ناشی از نور است که با کاهش در گروههای مشخصه پورفیرین در طیف  FT-IRترکیبات مشخص میشود .قابلیت بازیابی از
فتوکاتالیزورها برای تخریب رنگ MOتحت شرایط واکنش یکسان مورد آزمایش قرار گرفت .همانطور که در شکل  9نشان
داده شده است ،فتوکاتالیزور  BiOBr/Agبرای ارزیابی عملکرد آن در یک چرخه جدید از تخریب نوری  MOجمع آوری شده
است .در آزمایش دوم ،میزان تخریب  MOکاهش کمتری را نشان داد .فعالیت فتوکاتالیزوری  BiOBr/Agتنها با مقدار کمی
(کمتر از  )٪6پس از سه مرتبه بازیابی کاهش یافته است .برای آزمایش پایداری فتوکاتالیزوهای آماده شده در تخریب نوری
MOتحت تابش نور مرئی ،سه چرخه متوالی مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج پایداری نوری پس از سه بار بازیابی ،تغییر
کمتری در روند فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPمشاهده شده است.
نانوکامپوزیت  BiOBr/Ag@TCPPبعد از سه چرخه متوالی از 80%

تخریب به  72%و

نانوکامپوزیت

 BiOBr/Ag@SnTCPPاز  %95به  %90رسیده است که این نشان دهنده پایداری فتوکاتالیزور در فرآیند فتوکاتالیزوری
است .به منظور تعیین ثبات و پایداری نانوکامپوزیتهای تهیه شده ،طیف  FT-IRاز نانوکامپوزیتها قبل و بعد از فرآیند
فتوکاتالیزوری انجام شده است (شکل  .)10همانطور که در شکل مشاهده میشود ،گروههای مشخصه پورفیرین در طیف FT-
 IRپس از واکنش فتوکاتالیزوری مشاهده میشوند .تفاوتی در طیف نانوکامپوزیتها قبل و بعد از واکنش فتوکاتالیزوری وجود
ندارد ،که نشان میدهد پورفیرین نانوکامپوزیتها در واکنش فتوکاتالیزوری تجزیه نمیشود ،و ساختار نانوکامپوزیتها پس از
اتمام واکنش فتوکاتالیزوری بدون تغییر میباشد.
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شکل  -9بازیابی نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو  BiOBr/Ag@SnTCPPدر تخریب نوری MO

شکل  -10پایداری نانوکامپوزیتهای  BiOBr/Ag@TCPPو  BiOBr/Ag@SnTCPPدر تخریب نوری MO

-4نتيجهگيری
در مطالعه حاضر ،فتوکاتالیزورهای  BiOBr/Ag@TCPP ،BiOBr/Agو  BiOBr/Ag@SnTCPPبا یک روش ساده با
موفقیت طراحی و سنتز شدند .این فتوکاتالیزورها با استفاده از روشهای طیف سنجی شناسایی شدند .فعالیت فتوکاتالیزوری
ترکیبات سنتز شده برای تخریب  MOتحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت .وجود  Agمیتواند باعث کاهش شکاف
انرژی  BiOBrو افزایش جذب در محدوده نور مرئی شود .عالوهبراین ،نانوذرات  Agمیتوانند به عنوان تلههای الکترونی برای
بهبود جداسازی  eˉ-h⁺عمل کرده و سرعت نوترکیبی جفتهای  eˉ-h⁺را کاهش دهند ،و سپس بازده فتوکاتالیزوری را افزایش
دهند .به منظور بهرهبرداری بهینه از نور مرئی ،در این گزارش نانوکامپوزیت  BiOBr/Agتهیه شده با مقدار بهینه  Agبرای
اولین بار با ترکیبات پورفیرین و کمپلکس فلزی آن حساس شد که پورفیرین به عنوان جاذب نور و عامل تزریق الکترون عمل
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...  وBiOBr/Ag@TCPP  طراحي و استفاده از نانوکامپوزيتهاي جديد،سنتز

 قادر به جذب قوی نور و برانگیختگی بوده و الکترون تهییج،UV-Vis  این ترکیب به واسطه نوارهای قوی در طیف.مینماید
 باالترین فعالیت نوری در بین نمونههای حساس شدهBiOBr/Ag@SnTCPP ، بنابراین. به نیمههادی منتقل میشود،شده
 نتایج این مطالعه نشان میدهد که فتوکاتالیزور میتواند به طور. استBiOBr  برابر نانوصفحههای2/5 نوری داشته است که
. را تقویت کندeˉ-h⁺ مؤثر جدایی جفتهای
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