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Abstract: In this research, we have studied the effect of annealing temperature on hydrothermal synthesis of hematite
for photoelectrochemical water splitting. First, the hydrated iron oxide was synthesized on FTO substrates. Then, the
substrates were annealed in a furnace at three temperatures of 450, 550 and 650 C in order to be converted to
hematite. X-ray diffraction patterns were analyzed for occurrence of the transition. Photoelectrochemical tests and
UV-Vis spectroscopy were utilized in order to determine the best annealing temperature for water splitting. Finally,
in the case of annealing at 650 C in voltage of 0.5, a current about 0.3 mA was obtained, indicating a good increase
compared to the other two temperatures. In addition, UV-Vis spectra show that the absorption of the sample annealed
at 650 C is higher than those of the other two temperatures.
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 -1مقدمه

ابتدا مقدار  0/8۲۱گرم از كلرید آهن )6 (ΙΙΙآبه
( )FeCl3.6H2Oدر  ۲0سیسی آب دیونيزه حل شد و سپس
 ۱/699گرم از نيتراتسدیم ( )NaNO3به آن اضافه شد و به
خوبی حل شد و این محلول آماده شده را درون یک تفلون
 ۱00سیسی ریخته و  FTOرا به صورت عمودی درون
تفلون قرار دادیم و سپس آن را درون یک اتوكالو ۱00
سیسی قرار دادیم و مجموعه را درون آون در دمای ۱00
درجه سانتیگراد به مدت  ۲۴ساعت قرار دادیم[ .]6بعد از
این زمان یک الیه نازک زرد رنگ بر روی قسمت رسانا FTO
قرار گرفته بود كه با آب دیونيزه شستو شو داده شده و در
هوای آزاد خشک شد .بعد از این مرحله برای تغيير فاز نمونه
از  β-FeOOHبه هماتيت نمونهها را درون كوره در دماهای
۴50،550و 650درجهسانتی گراد به مدت یک ساعت قرار
دادیم كه بعد از این مرحله مشاهده شد رنگ زرد مرحله قبل
به رنگ قهوهای مایل به قرمز تغيير پيدا كرده است.

 -3مشخصهیابی
روشهای مشخصهیابی الگوی پراش اشعه ایکس
( ،)XRDطيف سنجی مرئی-فرابنفش (،)UV-Visible
برای تعيين تركيبات مواد تهيه شده و خواص اپتيکی
سپس تستهای
آنها به كار گرفته شد.
فتوالکتروشيميایی با یک المپ شبيه ساز نور خورشيد
با توان ۱00وات و یک سلول شامل الکتروليت سدیم-
هيدروكسيد یکموالر با الکترود مرجع نقرهنقرهكلرید
انجام شد.

 -4نتایج و بحث

در این مقاله تركيب اكسيد آهن (هماتيت) به روش
هيدروترمال بر روی شيشه رسانا ( )FTOرشد داده
شدند و سپس دمای پخت بهينه برای تجزیه بهتر آب با

استفاده از تستهای فوتوالکتروشيميایی تعيين شد.
 -2مواد و روش آزمایش
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شکل ۱طيف پراش اشعه ایکس را برای نمونههای
سنتز شده نشان میدهد (JCPDS number:00-001-
 .)0625قلههای پيک پراش اشعه ایکس به ترتيب در
زوایای ،6۴/۱8، 60/55 ،۴۴/۱ ،۴۱/5۱ ،39/3۲ ،30/83
 7۲/8۲ ،7۲/9درجه مشاهده میشود و همانطور كه در
شکل دیده میشود پيکهای مربوط به  SnO2و Fe2O3
مشخص شدهاند و هيچ ناخالصی در نمونه سنتز شده
دیده نمیشود .مهمترین پيک هماتيت مربوط به زاویه
 ۴۱/5۱میباشد .در این زاویه ،با مقایسه سه دمای پخت
مشخص میشود كه با افزایش دما ،پيک تيزتر شده و
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با توجه به تقاضای رو به رشد برای تامين انرژی ،كاهش
سوختهای فسيلی و گرم شدن كرهی زمين تالشهای
زیادی برای منابع پاک و تجدیدپذیر انجام شده است
].[1هيدروژن به عنوان یک منبع انرژی پاک شناخته
میشود كه هيچ آلودگی ندارد و حاصل سوختن آن
انرژی و بخار آب است ،در حالی كه سوختن سوخت-
های فسيلی مقدار زیادی  CO2در جو آزاد می كند].[2
بهترین گزینه برای جایگزینی سوختهای فسيلی،
انرژی خورشيدی است و مهمترین مشکل استفاده از
انرژی خورشيدی متناوب و ناپایدار بودن آن می
باشد[ .]3یکی از روشهای مقابله با این معضل ذخيره-
سازی انرژی خورشيدی به صورت انرژی شيميایی می-
باشد .روش فتوالکتروشيميایی ( )PECبرای تجزیه آب
راه حل مناسبی برای توليد هيدروژن است ،چون نور
خورشيد پایان ناپذیر و رایگان در دسترس عموم
است[ .]۴مهمترین پارامتر در سلولهای
فتوالکتروشيميایی ،فوتوالکترود نيمهرسانا میباشد.
فوتوالکترود خوب ،باید دارای خواصی مانند جذب
خوب ،جدایی الکترون و حفره ،انتقال الکترون وحفره،
سطح فعال مناسب و پایداری مناسب در محيطهای آبی
داشته باشد و البته باید هزینه ساخت كمی داشته باشد.
تاكنون نيمهرسانایی كه تمام این خواص را داشته باشد،
مشاهده نشده است و به همين خاطر باید در
فتوالکترودها از مواد تركيبی استفاده كردهماتيت (α-
 )Fe2O3به علت گاف انرژی مطلوب (،)Eg=2.2ev
پایداری شيميایی و فيزیکی عالی ،قابل دسترس بودن و
قميت پایين آن به عنوان یک نيمه هادی مناسب ،به
طور گسترده جهت توليد هيدروژن به روش
فتوالکتروشيميایی مورد بررسی قرار گرفته است[.]5

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
شدت باالتری پيدا می كند كه دليل این تغيير میتواند
كریستاليتی بهتر هماتيت در دماهای باال باشد.

شکل :۲تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه پخت شده در
دمای  650درجه سانتیگراد

شکل :3طيف جذبی مرئی–فرابنفش برای نمونه سنتز شده

شکل  ۴نمودار جریان–ولتاژ را برای نمونه سنتز شده نشان
میدهد .اندازهگيری جریان–ولتاژ مهمترین تکنيک برای
تعيين عملکرد فوتوآند در تجزیه آب است .اندازهگيری
جریان-ولتاژ در دو حالت المپ خاموش و المپ روشن انجام
میشود .همانطور كه در شکل دیده می شود در حالت تاریک
تقریبا هيچ جریانی وجود ندارد ولی در حالت روشن حتی در
ولتاژهای پایين تر هم شاهد جریان كمی هستيم و با افزایش
ولتاژ این جریان افزایش پيدا میكند .در این مقاله ما سه
دمای مختلف  ،650 ،550 ،۴50درجهسانتیگراد را در
عملکرد فتوالکتروشيميایی و نمودار جریان–ولتاژ بررسی
كردهایم .همانطور كه در شکل دیده میشود در دمای 650
درجهسانتیگراد بهترین عملکرد را داریم و در ولتاژ حدود
0/5ولت جریانی حدود  0/3ميلیآمپر بدست آوردهایم .ولی
در دماهای دیگر جریان كمتری دیده میشود .كه این نشان
می دهد كه با افزایش دما جریان بيشتری را مشاهده خواهيم
كرد كه این میتواند ناشی از كریستاله شدن بهتر نمونهها
باشد.

شکل  3طيف جذبی مرئی-فرابنفش را برای نمونه سنتز شده
نشان میدهد .همانطور كه در شکل دیده میشود با تغيير
دمای پخت ناحيه جذبی نمونهها تغيير میكند به طوری كه
برای نمونه پخت شده در دمای  ۴50درجه سانتیگراد
8۱۱
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ناحيهای كه در آن جذب زیادی انجام می شود از  300تا
 ۴00نانومتر میباشد و بعد از آن جذب كاهش می یابد و
برای نمونه پخت شده در دمای  550درجهسانتی گراد
ناحيهای با بيشترین جذب از  300تا  ۴50نانومتر می باشد
و از  ۴50به بعد كاهش مییابد برای نمونه با بهترین عملکرد
فتوالکتروشيميایی كه در دمای  650درجهسانتی گراد پخت
شده بود ناحيه ای كه در آن جذب قابل توجهای انجام می-
شد از  300تا  580نانومتر بود كه در مقایسه با نمونههای
قبلی ناحيه جذبی افزایش یافته است.

شکل :۱طيف پراش اشعه ایکس نمونههای هماتيت رشد داده شده بر
روی  FTOدر سه دمای متفاوت

شکل  ۲تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی را برای نمونه
پخت شده در دمای  650درجه سانتیگراد نشان می دهد.
همانطور كه در شکل دیده می شود با استفاده از روش
هيدروترمال تحت شرایط سنتز كه قبال توضيح داده شده
مورفولوژی به صورت نانو ميله بدست می آید .در این شکل
نانوميلهها به علت دمای باالی پخت جمعتر دیده می شوند.

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395
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0/5ولت اندازهگيری شد.
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