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ساخت نانوکامپوزیت  g-C3N4/Auبه عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز
هیدروژن
سید علی حسن زاده تبریزی* ،1مهدی

امیدی 2

(تاریخ دریافت ،1398/8/19:ش ص ،67-78 :تاریخ دریافت)1398/11/6:

چكیده
در تحقیق حاضر ،نانو صفحات ( g-C3N4کربن نیترید گرافیته) تهیه و اثر عملیات حرارتی دو مرحلهای بر روی ساختار و
خواص فتوکاتالیستی آن بررسی شد .سپس  g-C3N4با نانو ذرات طال به روش رسوو نووری پوشو داده شود و کامپوزیوت
حاصل مورد بررسی قرار گرفت .همچنین توانایی فتوکاتالیستی این کامپوزیت برای تولید گاز هیدروژن با استفاده از شبیه سواز
نور خورشید و آ مورد مطالعه قرار گرفت .مشخصه یابی پودرهای سنتز شده با استفاده از تکنیکهای مختلفوی ماننود پوراش
پرتو ایکس ،میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی فرابنف -مرئی انجام شد .نتوای پوراش پرتوو ایکوس نشوان داد کوه
 g-C3N4کریستاله تشکیل شده است و نظم ساختاری این ماده پس از دو مرحله عملیات حرارتی کاه مییابد .عالوه بر این
نتای پراش پرتو ایکس رسو گذاری موفق نانو ذرات طال را بر روی کربن نیترید گرافیتوه تاییود کورد .تصواویر میکروسوکوپ
الکترونی عبوری نشان داد ،نانو ذرات طال دارای اندازه ذرات حدود  8نانومتر می باشند .بررسی طیف جوذبی فورابنف  -مرئوی
پودرهای سنتز شده نشان داد ،پس از دو مرحله عملیات حرارتی شکاف نواری نمونهها افزای مییابد و حضور نوانوذرات طوال،
جذ در منطقه نور مرئی را با کمک پدیده رزونانس پالسمونیک سطحی افزای میدهد .سوط ویوهه نمونوههوا پوس از یوک
مرحله عملیات حرارتی حدود  4/2متر مربع بر گرم بدست آمد که این مقدار پس از عملیات حرارتی دوم به  15/7متر مربع بر
گرم افزای یافت .با اعمال نانو ذرات طال سط ویهه به حدود 29/3متر مربع بر گرم رسید .نمونه کربن نیترید گرافیتوه دو بوار
عملیات حرارتی شده و پوش داده شده با نانو ذرات طال قادر به تولید گواز هیودروژن تحوت نوور خورشوید در حودود 1128
میکرومول بر ساعت بر گرم میباشد .در پایان مکانیزم فتوکاتالیستی سیستم ساخته شده برای تولید گاز هیدروژن بحث شد.
واژههای كليدی :کربن نیترید گرافیته ،طال ،فتوکاتالیست ،عملیات حرارتی ،تولید گاز هیدروژن.

-1دانشیار ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
-2استادیار ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
*-نویسنده مسئول مکاتباتhassanzadeh@pmt.iaun.ac.ir :
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پیشگفتار
بحران انرژی و آلودگی سوختهای فسیلی در سالهای
اخیر یکی از مشکالت مهم جوامع بشری شده است .این
معضالت سبب شده است تا توجه محققین به سمت انرژی-
های تجدیدپذیر ،تمیز ،در دسترس و ارزان جلب گردد.
استفاده از انرژی خورشید میتواند یکی از راه حلهای
مناسب در سالهای آینده باشد][3-1؛ اما برای اینکه بتوان
از انرژی خورشیدی استفاده کرد نیاز به فتوکاتالیستهایی با
کارامدی باال میباشد .بنابراین ساخت فتوکاتالیستهای
جدید در سالهای اخیر توجه بسیاری از دانشمندان را به
خود جلب کرده است .اولین تحقیقات در این زمینه توسط
فوجیشیما و هوندا در سال  1972انجام شده است] .[4آن-
ها توانستند با استفاده از دی اکسید تیتانیم به عنوان
فتوکاتالیست و با استفاده از نور ماوراء بنف از آ  ،گاز
هیدروژن تولید کنند .پس از آن پیشرفتهای زیادی در
ساخت ،طراحی و استفاده از این فتوکاتالیستها انجام شده
است و آنها در کاربردهای زیادی چون تخریب رنگهای
آلی ،تخریب انتیبیوتیکها ،تولید سوخت ،تبدیل و حذف گاز
دی اکسید کربن و غیره استفاده شدهاند] .[7-5متاسفانه
اکثر فتوکاتالیست مورد استفاده و مشهور تنها در محدوده نور
ماوراء بنف کار میکنند که در نتیجه ،کاربرد آنها را
محدود میکند .همانگونه که میدانیم تنها درصد کمی از
نور خورشید از امواج ماوراء بنف ساخته شده و قسمت
اعظم آن از نور مرئی تشکیل شده است] .[9-8در سالهای
اخیر تحقیقات زیادی بر روی نیمه هادیهایی که دارای باند
ممنوعه مناسب و قابل استفاده در محدوده مرئی میباشند
انجام شده است .کربن نیترید گرافیته یکی از نیمه هادی-
هایی هست که نسبت به بسیاری از دیگر فتوکاتالیستهای
معمول مثل اکسید تیتانیم و اکسید روی ،شکاف نواری
کوچکتری دارد و در نتیجه کارایی این ماده برای جذ نور
خورشید بی تر میباشد .این ماده غیر سمی بوده و تهیه آن
ارزان و آسان است .با این حال به علت بازترکیب سریع
الکترون-حفره و کم بودن سط ویهه این ماده ،هنوز برای
رسیدن به یک فتوکاتالیست با کارایی باال بایستی تحقیقات
زیادی بر روی بهینه سازی پارامترهای ساخت صورت گیرد
] .[13-10استراتهیهای مختلفی برای باال بردن کارایی این
ماده انجام شده است .بطور مثال این ماده را با عناصر خارجی
میآالیند و یا ساختار این ماده را دستخوش تغییرات می-
کنند] .[16-14یک راه دیگر کامپوزیت کردن کربن نیترید

گرافیته با دیگر نیمه هادیها یا حتی فلزات هادی میباشد
] .[19-17یک روش که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه
قرار گرفته  ،استفاده از نانوذرات با خاصیت پالسمونیک است
] .[21-20این نانوذرات قابلیت جذ نور مرئی را داشته و
میتوانند با جذ باال در این محدوده الکترونهای گرم
تولید کرده و این الکترونها را به داخل نیمه هادی تزریق
کنند .این سبب میشود تا کارایی فتوکاتالیست افزای یابد
و قابلیت کاربردی آن در محدوده نور مرئی افزای یابد .از
جمله این نانوذرات میتوان به نانوذرات طال و نقره اشاره کرد
همانگونه که اشاره شد ،یکی دیگر از مشکالت کربن
نیترید گرافیته که خاصیت فتوکاتالیستی آن را محدود می-
کند سط ویهه پایین آن است که سبب میشود ،مکانهای
فعال واکن در این ماده کم شود .روشهای متعددی برای
افزای سط ویهه این ماده پیشنهاد شده است .به طور مثال
استفاده از بعضی سورفکتانتها یکی از این روشها است که
البته هزینه قابل توجهی را در ساخت این ماده تحمیل می-
کند .روش دیگر که کم هزینهتر میباشد ،استفاده از فرایند
اکسیداسیون سطحی و الیه الیه کردن این ماده در طی
عملیات حرارتی میباشد].[22
هدف تحقیق حاضر ،استفاده از دو استراتهی اکسیداسیون
سطحی برای افوزای سوط ویوهه کوربن نیتریود گرافیتوه و
همچنین اتصال این ماده با ذرات پالسومونیک طوال بوه طوور
همزمان میباشد تا بتوان کارایی فتوکاتالیسوتی ایون مواده را
بهبود بخشید .بنابراین ابتودا ایون مواده توسوط یوک فراینود
عملیات حرارتی دو مرحلهای ساخته شده و خوواص سوطحی
آن اصالح میشود و سپس نانوذرات طال بر روی سط آن بوه
کمک رسو نووری قورار داده مویشوود .سوپس کامپوزیوت
حاصل توسط روشهای مختلفی چوون پوراش پرتوو ایکوس،
میکروسووکوپ الکترونووی عبووووری ،آنووالیز سووط ویوووهه و
طیفسنجی فرابنف -مرئی مورد مطالعه قرار میگیرد .بورای
بررسی کارایی فتوکاتالیسوتی ترکیبوات سواخته شوده ،مواده
حاصل برای تولید گاز هیدروژن تحت نور شبیه سوازی شوده
خورشید مورد استفاده قرار میگیرد.
مواد و روشها
مووواد اولیووه مووورد اسووتفاده در ایوون تحقیووق شووامل دی
سیانامید و  HAuCl4از شرکت سیگما آلدریچ مویباشوند.
این مواد به صورت مستقیم در آزمای ها مورد استفاده قورار
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گرفتند .از تری اتانول آمین ( )TEOAاز شرکت مرک نیوز
استفاده شد .همچنین از آ دو بار تقطیر شده نیز به عنووان
حالل استفاده شد.
روش ساخت نمونهها
سنتز ورقهای کربن نیترید گرافیته به روش کلسیناسییون
دو مرحلهای

به منظور سنتز ورقهای کربن نیتریود گرافیتوه ،ابتودا 50
میلی لیتر آ درون بشر ریخته شد و سپس به آن مقدار 20
گرم دی سیانامید اضافه شد و تحت حرارت تا انحوالل کامول
روی همزن مغناطیسی به آن زمان داده شد .سپس نمونوه در
خشک کن قرار گرفت و در دمای  80درجه سانتیگراد خشک
شد .محصول بدست آمده به مودت  3سواعت در دموای 550
درجه سانتیگراد قرار گرفت .ماده بدست آمده قطعات حجمی
زرد رنگ کربن نیترید گرافیته میباشند .این محصول سوپس
خرد شده و برای افزای سط ویوهه و ورقوه ورقوه شودن بوا
استفاده از روش اکسیداسیون سطحی دوبواره در کووره قورار
گرفت .در این حالوت دموای کووره  460درجوه سوانتیگراد و
مدت زمان عملیات  2ساعت بود .پودر بدسوت اموده در ایون
مرحله از حالت زرد پرنگ به زرد کم رنوگ تغییور رنوگ داده
بود.
اعمال نانوذرات طال بر سطح کربن نیترید گرافیته به روش
رسوب نوری

پس از سنتز ورقههای کربن نیترید گرافیته برای اعمال
نانوذرات طال بر سط آنها از فرایند رسو نوری استفاده
شد .ابتدا نمک طال در آ حل شد سپس مقداری کربن
نیترید گرافیته به صورت پودر به آن اضافه شد .نسبت طال به
پودر  3درصد وزنی بود .سپس  1درصد وزنی  TEOAبه
مخلوط اضافه شد و محفظه خال شد .سپس این مخلوط در
معرض نور شبیه ساز خورشید قرار گرفت تا فرایند رسو
شیمیایی انجام شود.
مشخصهیابی

جهت بررسی نمودن ساختار کریستالی فازهای سنتز شده
از دستگاه پراش پرتو ایکس  Philipsمدل  Xpertاستفاده
شد .المپ کاتدی مورد استفاده از جنس فلز مس دارای طول
موج  1/54059آنگستروم بود .از رابطه شرر (رابطه  )1جهت
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محاسبه اندازه کریستالها از الگوی پراش پرتو ایکس مورد
استفاده شد.
()1
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در این رابطه  θزاویه پراش d ،اندازه کریستال λ ،طول مووج
المپ پرتو ایکس β ،عرض پیک در نصف شدت بیشینه است.
مورفولوووژی نمونووهها بووا اسووتفاده از میکروسووکوپ الکترون وی
عبووری ( TEM, JEOL JEM 1230 operated at
 )120 kVبررسوی شود .از دسووتگاه طیفسونجی انعکاسوی
نفوذی ( )Shimadzu UV 3600 UV–Vis-NIRبرای
شناسایی ویهگی نوری مواد تولید شوده اسوتفاده شود .بورای
اندازه گیری سوط ویوهه از دسوتگاه انوالیز کننوده نیتوروژن
 NOVA 2000استفاده شد.
آزمون فتوکاتالیستی تولید گاز هیدروژن

برای بررسی خواص فتوکاتالیستی نمونهها در تولید گاز
هیدروژن با کمک نور خورشید ،روش انجام آزمون به ترتیب
زیر میباشد .ابتدا  50میلی گرم از نمونه ساخته شده وارد
یک راکتور تولید هیدروژن شده و  90میلی لیتر آ و 10
میلی لیتر  TEOAبه آن اضافه شد .سپس هوای داخل
راکتور خارج شد و محفظه با گاز نیتروژن اشباع شد .سپس
این راکتور تحت نور شبیه ساز خورشید برای مدت  3ساعت
قرار گرفت .مقدار گاز هیدروژن توسط دستگاه  GCاندازه
گیری شد.
نتایج و بحث
شکل( )1الگوی پراش پرتو ایکس نمونه کربن نیترید
گرافیته خالص یک مرحله عملیات حرارتی شده ،دو مرحله
عملیات حرارتی شده و نمونه کربن نیترید گرافیته دو مرحله
عملیات حرارتی شده پس از پوش دهی با نانو ذرات طال را
نشان میدهد .همانگونه که این شکل نشان میدهد ،در
همه نمونهها پیکهای مربوط به کربن نیترید گرافیته در
حوالی  13/1و  27/2درجه مشاهده میشود که تشکیل این
فاز را در نمونهها تایید میکند .یک نکته مهم که در این
تصویر مشاهده میشود ،کاه شدت پیکها پس از مرحله
دوم عملیات حرارتی است که این نشان میدهد از درصد
بلوری بودن نمونهها کاسته شده است و یا به عبارتی نظم
بلند برد ساختار کاه یافته است .همانگونه که میدانیم
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ساختار کربن نیترید گرافیته شبیه به گرافیت میباشد و
دارای ساختار الیهای است که بین الیهها نیروی واندروالس
وجود دارد] .[23در اثر عملیات حرارتی سطوح کربن نیترید
اکسید میشود و سبب میشود تا این الیهها از یکدیگر جدا
شوند و همچنین در اثر فرایند اکسیداسیون نظم ساختار
کاه مییابد و ساختار معیو میشود که اثرات آن را می-
توان در کاه شدت پیکهای این ماده مشاهده کرد .با
استفاده از روش شرر اندازه بلورکها در کربن نیترید گرافیته
پس از یک مرحله عملیات حرارتی و دو مرحله عملیات
حرارتی به ترتیب 51و  31نانومتر بدست آمد .این روند
کاهشی نشان میدهد که فرایند اکسیداسیون سبب تخریب
قسمتی از بلورکهای کربن نیترید میشود و در نتیجه اندازه
بلورکها تا حدودی کاه مییابد .همانطور که در الگوی
(ج) در شکل ( )1مشاهده میشود ،نمونههای رسو دهی
شده با ذرات طال دارای دو پیک در  38/1و  44/2درجه می-
باشند که نشان دهنده فاز کریستالی طال در نمونهها میباشد
( )JCPDS.no. 00-004-0784و رسو دهی موفق این
ذرات را اثبات میکند .شدت پیکهای کربن نیترید در این
نمونه نیز کمی کاه یافته است؛ اما این کاه به علت دو
فاز شدن و تشکیل کامپوزیت در نمونهها میباشد .با توجه به
شرایط رسو دهی احتمال اینکه ذرات طال بتوانند بر روی
ساختار کریستالی کربن نیترید اثر بگذارند ،کم هست .به
عبارتی دیگر طال بی تر بر روی سط کربن نیترید به
صورت فیزیکی اتصال مییابد و وارد ساختار نمیشود؛ زیرا
اگر این عنصر وارد ساختار شود ،میتواند سبب جابجایی

پیکهای کربن نیترید شود در حالی که نتای نشان میدهد،
هیچ جابجایی پیکی در نمونهها ایجاد نشده است .قابل ذکر
است که هیچگونه پیکی مبنی بر حضور فاز اضافی در
سیستم وجود ندارد.
شکل ( )2سط ویهه نمونوههوای کوربن نیتریود گرافیتوه
خالص یک مرحله عملیات حرارتی شده ،دو مرحلوه عملیوات
حرارتوی شوده و کوربن نیتریود گرافیتوه دو مرحلوه عملیوات
حرارتی شده پس از پوش دهی بوا نوانوذرات طوال را نشوان
میدهد .هموانطور کوه مشوخص اسوت ،نمونوهای کوه یکبوار
عملیات حرارتی شده دارای سط ویههای حدود  4/2مترمربع
بر گرم میباشد .سط ویهه نمونوههوا پوس از دوبوار عملیوات
حرارتی از  4/2به  15/7متر مربع بر گرم افوزای موی یابود.
ایوون افووزای سووط ویووهه بووه علووت فراینوود اکسیداسوویون و
همچنین در اثور ورقوه ورقوه شودن صوفحات کوربن نیتریود
گرافیتووه موویشووود .گووزارش شووده اسووت در اثوور فراینوود
اکسیداسیون ،سط کربن نیترید دارای خلل و فرج شده کوه
ایوون موویتوانوود خووواص سووطحی را تغییوور دهوود] .[24در
فرایندهای فتوکاتالیستی هر چه سوط ویوهه بوی تور باشود
مکانهای فعال برای انجام واکن ها بوی تور مویباشود و در
نتیجه کارامدی ماده بهبود مییابد .سط ویهه نمونهها پس از
رسو نوری ذرات طال از  15/7به  29/3متر مربوع بور گورم
افزای یافت .این افزای سط ویهه به علت باال بودن سوط
ویهه نانو ذرات تولیدی میباشد که سبب میشوود ،مجموعوه
دارای سط ویهه باالیی شود.

شکل  -1الگوی پراش پرتو ايکس پودرهای الف) كربن نيتريد گرافيته يک مرحله عمليات حرارتی شده ،ب) كربن نيتريد گرافيته دو
مرحله عمليات حرارتی شده و ج) كربن نيتريد گرافيته دو مرحله عمليات حرارتی شده پوشش داده شده با نانوذرات طال
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شکل  -2سطح ويژه نمونههای توليدی

برای بررسی اثر عملیات حرارتی و همچنین پوش
نانوذرات طال بر خواص نوری کربن نیترید گرافیته از طیف
سنجی  Uv-Visاستفاده شد و نتای در شکل( ) 3نشان
داده شده است .همانگونه که مشخص است ،تمامی نمونهها
دارای یک لبه جذ در محدوده نور مرئی میباشند .با
مقایسه نمونهها مشخص میشود که پس از دوبار عملیات
حرارتی کمی منحنی جذ به سمت طول موج های کمتر
منتقل شده است .این انتقال نشان میدهد که پس از دوبار
عملیات حرارتی ،کمی توانایی جذ نور مرئی نمونهها کاه
یافته است که این با تغییر رنگ نمونهها از زرد پر رنگ بعد از
یکبار عملیات حرارتی به زرد کم رنگ بعد از دوبار عملیات
حرارتی تطابق دارد .گزارش شده است که در اثر ورقه ورقه
شدن کربن نیترید ،ورقههای نازکی از این ماده ایجاد میشود
و این پدیده باعث تغییر در ساختار الکترونی این ماده شده و
کمی شکاف نواری آن را افزای میدهد] .[24این افزای
شکاف نواری با جابجایی باند هدایت و باند واالنس اتفاق می-
افتد به طوری که باند هدایت به سمت پتانسیلهای منفیتر
و باند واالنس به سمت پتانسیلهای مثبتتر متمایل میشود.
اگر چه همانگونه که اشاره شد در اثر این جابجایی شکاف
نواری ،توانایی جذ نور مرئی کاه مییابد؛ اما قدرت
احیای الکترونها بی تر میشود و الکترونها بهتر میتواند
واکن های احیا را انجام دهد] .[25همچنین این پدیده
سبب میشود تا بازترکیب الکترون-حفره نیز کاه یابد.
عالوه بر این قدرت اکسید کنندگی حفره نیز با جابجایی باند

واالنس به سمت مقادیر مثبتتر افزای مییابد .نمونه دوبار
عملیات حرارتی شده پس از پوش دهی با نانوذرات طال
تغییری را در لبه جذ نشان نمیدهد که تایید کننده این
است که عملیات پوش دهی با نانو ذرات طال تاثیری بر
ساختار کربن نیترید گرافیته ندارد و در نتیجه تاثیری بر
ساختار الکترونی آن نمیگذارد؛ اما همانطور که مشخص
است یک منطقه جذ در محدوده نور مرئی در حدود 500
تا  650نانومتر ایجاد میشود .این محدوده جذ به علت
پدیده رزونانس پالسمونیک سطحی نانوذرات طال میباشد
] .[27-26این پدیده باعث میشود تا محدوده جذ نور
مرئی فتوکاتالیست ساخته شده افزای یابد که راندمان آن را
در هنگام استفاده از نور خورشید افزای میدهد .همانگونه
که میدانیم بی تر فتوکاتالیستهای مشهور مورد استفاده
مانند دی اکسید تیتانیم و اکسید روی فقط در محدوده نور
ماوراء بنف کارایی دارند که از نقاط ضعف مهم این مواد
میباشد .رنگ نمونهها پس از رسو نانو ذرات طال از زرد کم
رنگ به رنگ صورتی تغییر کرد.
از انجووا کووه انوورژی شووکاف نووواری در فعالیووتهووای
فتوکاتالیستی پودرهای سونتز شوده بسویار تأثیرگوذار اسوت،
برای بررسی انرژی شکاف نواری نمونههای سنتز شده در این
تحقیق ،از رابطهی تاک استفاده شد (رابطه .)2
2
))αhυ) = A(hυ-Eg
()2
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که در آن  αضریب جذ  h ،ثابت پالنک υ ،فرکانس و A
یک ثابت است .انرژی شکاف نواری نمونههای کربن نیترید
گرافیته خالص یک مرحله عملیات حرارتی شده ،دو مرحله
عملیات حرارتی شده و نمونه کربن نیترید گرافیته دو مرحله
عملیات حرارتی شده پس از پوش دهی با نانوذرات طال به
ترتیب مقادیر  2/68 ،2/57و  2/68الکترون ولت به دست
آمد .محاسبه انرژی شکاف نواری نشان میدهد که کامپوزیت

کردن و اضافه کردن طال تأثیری بر انرژی شکاف نواری
نمونهها نداشته است.
برای بررسی ویهگیهای ساختاری نمونههای ساخته شوده
از کربن نیترید گرافیته دوبار عملیوات حرارتوی شوده پوس از
اعمال پوش با نانوذرات طال تصواویر میکروسوکوپی TEM
تهیه شد و نتیجه در شکل(  ) 4نشان داده شد.

شکل  -3طيفهای  Uv-Visاز نمونههای توليدی در شرايط مختلف

شکل  -4تصوير  TEMنمونه كربن نيتريد گرافيته دوبار عمليات حرارتی شده پس اعمال پوشش با با نانوذرات طال
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در این تصویر الیههای کربن نیترید گرافیته مشخص می-
باشد .ذرات کروی پررنگ با ابعاد حدود  8نانومتر بر روی
سط نمونهها مشاهده میشود که مربوط به نانوذرات طال
میباشد و رسوبگذاری موفق طال را نشان میدهد .گزارش
شده است اندازه این نانوذرات میتواند محدوده جذ نور
مرئی را تا حدودی تغییر دهد] .[28همچنین این شکل نشان
میدهد که ذرات نسبتا به صورت منظم بر سط پخ شده-
اند و تجمع ذرات طال در شکل وجود ندارد که این سبب
میشود تا تبادالت الکترونی بهتر بین این نانو ذرات و کربن
نیترید گرافیته انجام شود .مکانیزم تشکیل این نانوذرات در
هنگام فرایند پوش دهی به این صورت میباشد که وقتی
کربن نیترید گرافیته در محیطی که حاوی یونهای طال باشد
قرار گیرد و به آن نور بتابد ،در سط آن الکترون و حفره
ایجاد میشود .این الکترونها در سط میتوانند به یونهای
طال انتقال یابند و آنها را احیا کرده و به صورت فلز طال بر
سط پوش دهند ].[25
خواص فتوکاتالیستی نمونهها با بررسی تولید گاز
هیدروژن با استفاده از نور شبیه سازی شده خورشید و آ
انجام شد .قبل از انجام آزمای های اصلی ،دو آزمای کنترل
انجام شد .یک مرتبه آزمای ها در تاریکی انجام شد که نتای
نشان داد بدون نور واکن ها انجام نمیشود .عالوه بر این،
آزمای ها یک مرتبه در حضور نور اما بدون پودر ساخته شده
بررسی شد که در این حالت نیز گاز هیدروژن تولید نشد.
بنابراین این نتای نشان میدهد که واکن ها فقط در حضور
پودر تولیدی و نور انجام میشود و در نتیجه این واکن ها
یک فرایند فتوکاتالیستی میباشند .شکل ( )5فعالیت
فتوکاتالیستی نمونههای کربن نیترید گرافیته خالص یک
مرحله عملیات حرارتی شده ،دو مرحله عملیات حرارتی شده
و نمونه کربن نیترید گرافیته دو مرحله عملیات حرارتی شده
پس از پوش دهی با نانوذرات طال را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،پس از دو مرحله عملیات
حرارتی مقدار گاز هیدروژن تولیدی از  259به 628
میکرومول بر ساعت بر گرم افزای مییابد .تغییر در خواص
فتوکاتالیستی میتواند به دو دلیل باشد .اول اینکه نتای
سط ویهه نمونهها نشان داد (شکل  )2که دو مرحله عملیات
حرارتی سبب افزای سط نمونهها و در نتیجه افزای
مکانهای فعال نمونهها میشود و در نتیجه در مکانهایی که
هیدروژن احیا میشود ،افزای مییابد .عامل دیگر تغییرات
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شکاف نواری و همچنین قدرت پتانسیل احیایی و
اکسیداسیون نمونهها میباشد .نتای بدست امده در این
تحقیق نشان داد شکاف نواری نمونهها افزای یافته است.
این موضوع احتماال قدرت جذ نور مرئی را کاه میدهد
و سبب افت خواص فتوکاتالیستی میشود؛ اما با دور شدن
باند هدایت و واالنس از یکدیگر پتانسیل اکسیداسیون و
احیایی نمونههای دوبار عملیات حرارتی شده بهبود مییابد.
بر اساس نتای این تحقیق به نظر میرسد مجموعه این
تغییرات به سمت بهبود خواص فتوکاتالیستی در نمونههای
دوبار عملیات حرارتی شده میباشد .فعالیت فتوکاتالیستی
نمونه دوبار عملیات حرارتی شده پس اعمال نانو ذرات طال بر
روی سط آنها بهبود مییابد و مقدار تولید گاز هیدروژن به
حدود  1128میکرومول بر ساعت بر گرم افزای مییابد.
براساس نتای طیف سنجی  Uv-Visحضور نانو ذرات طال،
باعث بهبود جذ نور در محدوده مرئی میشود و در نتیجه
این میتواند کارایی فتوکاتالیستی نمونهها را بهبود دهد.
بنابراین ضعف کاه جذ نمونههای دوبار عملیات حرارتی
شده به علت افزای شکاف نواری توسط اثر رزونانس
پالسمونیک ذرات طال جبران میشود.
مکانیزم عملکرد فتوکاتالیستی نمونههوای سونتز شوده در
این تحقیق در شکل ( )6نشان داده شده است .در فرآیندهای
فتوکاتالیستی باید نور با انرژی برابر یا بی تر از انرژی شکاف
نوار فتوکاتالیست به آن تابیده شود توا بوا تهیوی  ،الکتورون و
حفره ایجاد گردد] .[29در صورتی که کربن نیتریود گرافیتوه
تحت تاب نور قرار گیرند ،الکترونهای الیوه ظرفیوت آنهوا
انرژی الزم برای پرش به نوار هدایت را کسب کرده و به الیوه
هدایت منتقل میشوند و در الیه ظرفیت یک حفره بور جوای
خواهند گذاشت .همانگونه که مشواهده مویشوود ،پتانسویل
احیایی باند هدایت کربن نیترید گرافیتوه منفوی مویباشود و
بنابراین میتواند فرایند الکترولیوز آ را انجوام داده و تولیود
گاز هیدروژن کند] .[30گزارش شده است نانو فلزات نجیوب
به دو صورت میتوانند خواص فتوکاتالیستی یک نیمه هوادی
را بهبووود دهنوود .اول اینکووه ایوون مووواد موویتواننوود بووا جووذ
الکترونهای برانگیخته شده از سط نیمه هادی از بازترکیب
الکترون حفره جلوگیری کننود] .[31عوالوه بور ایون نگورش
جدیدی برای بهبودی خواص فتوکاتالیسوتی نیموه هوادیهوا
توسط بعضی از فلزات نجیوب وجوود دارد کوه در اثور پدیوده
پالسمون این نانوذرات میباشد] .[32بر اساس این نظریه نانو
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ذرات طال میتوانند با ایجواد الکتورون و تزریوق آن بوه نیموه
هادی باعث شوند تا اثر بازترکیب الکترون حفره کاه یابد و
عالوه بر این همانگونه که اشاره شد ،امکان جذ نور مرئوی
را توسط سیستم و تبدیل آن به الکترونهوای گورم را فوراهم
میسازد] .[33این الکترونهوا در مکوانهوای فعوال بوه یوون
هیدروژن جذ شده و سبب تشکل ملکولهای گاز هیدروژن

میشوند .حفرههای ایجاد شده در باند ظرفیت نیز عامول فودا
شونده  TEOAرا اکسید میکند تا واکن هوا اداموه داشوته
باشند.

شکل  -5خاصيت فتوكاتاليستی نمونههای مختلف برای توليد گاز هيدروژن تحت نور شبيه سازی شده خورشيد

شکل  -6مکانيزم فعاليت فتوكاتاليستی نمونه كربن نيتريد پوشش داده شده با نانو ذرات طال
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یکی از موارد مهم در فتوکاتالیستها پایداری آنهوا موی-
باشد .به عبارتی تعداد دورههایی که یک فتوکاتالیسوت موی-
تواند بدون کاه قابل توجوه در خوواص آن موورد اسوتفاده
قرار گیرد .این بحث از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می-
باشد .برای بررسی پایداری ،مواد سونتز شوده (نمونوه کوربن
نیترید گرافیته دوبار عملیات حرارتی شده پوش داده شوده
با نانوذرات طال) پن بار مورد استفاده قرار گرفوت کوه نتوای
این آزمونها در شکل ( )7نشان داده شده است .همانطور که
مشخص است پس از سیکل اول مقدار کموی قابلیوت تولیود
گاز هیدروژن در نمونهها کاه یافته است .با توجه به اینکه
بوورای اسووتفاده مجوودد از فتوکاتالیسووتهووا ایوون مووواد در
سانتریفیوژ قرار گرفته و سپس خشک میشوند ،ممکن است
نمونه تا حدودی آگلوومره شوده باشوند کوه ایون امور سوبب
کوواه مکووانهووای فعووال و در نتیجووه کوواه خووواص
فتوکاتالیستی میشود .دلیل دیگر برای ایون کواه را موی-
توان به جدا شدن نانوذرات طال که دارای اتصاالت ضعیف بوا
سط کربن نیترید گرافیته هستند نسوبت داد .ایون کواه
نسبتا کم ،در دورههای بعدی دیگور مشواهده نمویشوود کوه
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نشان میدهد ،وضعیت نمونههوا بوه حالوت پایوداری رسویده
است.
نتیجهگیری
در این تحقیق نانوکامپوزیت  g-C3N4/Auسنتز گردیود
و خواص فتوکاتالیستی آن برای تولیود گواز هیودروژن موورد
بررسی قرار گرفت .مواد تولیدی با روشهوای مختلفوی مثول
پراش پرتو ایکس ،میکروسکوپ الکترونی عبوری ،آنالیز سط
ویهه و طیفسنجی فرابنف -مرئی مورد ارزیابی قرار گرفوت.
نتای پراش پرتو ایکس نشان داد کوه بلووری بوودن سواختار
پس از دو مرحله عملیات حرارتی کاه مییابود .نوانوذرات
طال با ابعادی حدود  8نانومتر با استفاده از روش رسو دهی
نوووری بوور سووط  g-C3N4پوشوو دهووی شوود .نمونووه
 g-C3N4/Auساخته شده در ایون تحقیوق ،توانوایی تولیود
 1128میکرومول بر ساعت بر گورم گواز هیودروژن را تحوت
تاب نور شبیه سازی شده خورشید داشت .وجوود نوانوذرات
طووال و همچنووین دو مرحلووه عملیووات حرارتووی ،خووواص
فوتوکاتالیستی نمونهها را به طور قابل توجهی بهبود بخشید.

شکل  -7فعاليت فتوكاتاليستی نمونه  g-C3N4 (2)/Auپس از  5بار تکرار
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