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سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در محیط آب فوقبحرانی
مقاله پژوهشی
()2

()1

هادی نصیری

مرتضی گلمحمدی

چکیده در این تحقیق امکان نشاااندن نانوذرات دیاکس اید قلع برروی پایۀ معدنی بنتونیت در محیط آب فوقبحرانی مورد بررس ای قرار گرفتهاساات.
فرایند تولید نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در یک راکتور از جنس فوالد زنگنزن  316 Lبه حجم  20میلیلیتر انجام شد .دمای سنتز  480 ºCو
مدتزمان آن دو ساعت بود .نانوکامپوزیت تولیدی سپس بهمنظور تأیید ن شانده شدن نانوذرات دیاک سید قلع برروی پایه تو سط آنالیزهای مختلف نظیر
پراش پرتو ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین سطح
ویژه ،اندازه و حجم حفرات نانوکامپوزیت نیز بااستفاده از آنالیز  BETتعیین شد .ظهور پیکهای مربوط به دیاکسید قلع در طیف  XRDنانوکامپوزیت،
مؤید سنتز موفق نانوذرات برروی بنتونیت ا ست .ن ش سته شدن نانوذرات دیاک سید قلع با اندازۀ کمتر از  15نانومتر برروی صفحات بنتونیت باتوجه به
تصاویر  SEMو  TEMتأیید شد .نانوکامپوزیت تولیدی بهدلیل داشتن بنتونیت در ساختار خود دارای سطح ویژۀ  50/36 m2/gو حجم حفرات cm3/g

 0/13بود که آن را مستعد استفاده بهعنوان کاتالیست در واکنشهای مختلف میکند.
واژههای کلیدی آب فوقبحرانی ،نانوکامپوزیت ،بنتونیت ،دیاکسید قلع ،مشخصهیابی.

مورد توجه محققان قرارگرفتهاست.

مقدمه
اکسیدهای فلزی بهدلیل کاربردهای فراوان آنها از جمله

اگر دما و فشار آب به باالتر از حالت بحرانی خود

استفاده در طیف وسیعی از واکنشهای کاتالیستی ،جاذب

برسد ( Tc = 374 °Cو  )Pc = 221 bargآب فوقبحرانی

برای جذب انواع آالیندهها ،تصفیۀ آب و فاضالب ،تولید و

ایجاد میشود .آب فوقبحرانی خواص متفاوتی نسبتبه آب

ذخیرۀ انرژی و  ...بسیار مورد توجه هستند ] .[1کاهش اندازۀ

مایع یا بخار آب دارد و این خواص را میتوان با تغییر فشار

ذرات تا مقیاس نانو میتواند با افزایش سطح ویژۀ آن موجب

و دما تغییر داد؛ بهعنوان مثال ،چگالی و ویسکوزیته در

بهبود عملکرد ذرات در کاربردهای مختلف شود .در طول

شرایط نزدیک به نقطۀ بحرانی بهشدت تغییر میکند ] .[8آب

دهههای گذشته روشهای مختلفی برای تولید نانوذرات

فوقبحرانی بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود ،یک سری

ارائه شدهاست که مهمترین آنها عبارتاند از روشهای

مزایای فنی ازجمله استفاده از آن بهعنوان محیط مناسب برای

][4

تولید ذرات و همچنین طیف وسیعی از واکنشهای شیمیایی

روشهای فیزیکی نظیر آسیاب توپی ] [5و روشهای سبز

ازجمله واکنشهای تخریب مواد شیمیایی سمی ،ارتقای نفت

مانند سنتز در حضور عصارۀ استخراجشده از گیاهان ]،[6

سنگین ،تولید هیدروژن از طریق گازیسازی زیستتوده و

روش هیدروترمال و هیدروترمال در آب فوقبحرانی ].[7

غیره ارائه میدهد .یکی از کاربردهای جذاب آب

دراین بین روش آب فوقبحرانی بهدلیل سادگی ،سرعت

فوقبحرانی ،استفاده از آن بهعنوان بستری برای تولید

سنتز باال و استفادۀ حداقلی از مواد شیمیایی در دهههای اخیر

نانوذرات مختلف است .سرعت باالی واکنشها و دوستدار

شیمیایی نظیر سل -ژل ] ،[2همرسوبی ] [3و احتراقی

 تاریخ دریافت مقاله  1400/7/17و تاریخ پذیرش آن 1400/8/17میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول ،استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،عمران و شیمی ،دانشگاه صنعتی بیرجند.
Email: golmohammadi@birjandut.ac.ir

( )2استادیار گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک و مواد ،دانشگاه صنعتی بیرجند.

88

سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در محیط...

محیطزیست بودن این روش بهدلیل استفاده حداقلی از مواد

معدنی نظیر بنتونیت و کائولن اشاااره کرد ] .[14در بین این

شیمیایی مهمترین مزایای استفاده از آب فوقبحرانی است

پایه کاتالیساتها ،بنتونیت بهدلیل فراوانی ،ارزانی و خواص

] .[9در دمای معمولی بهدلیل باال بودن ثابت دیالکتریک

مورفولوژی قابلقبول نظیر سااطح ویژۀ باال و قابلیت جذب

آب ،نمکهای معدنی بهراحتی در آن حل میشوند .با

بساایار باالی محلولهای آبی در سااالهای اخیر مورد توجه

افزایش دما ثابت تفکیک آب باال میرود و پیشمادۀ فلزی

محققان قرارگرفتها ست .نانوذرات گوناگون نظیر دیاک سید

محلول در آب ،آبکافت میشود که منجر به تولید

قلع ] ،[15اکسااید روی ] ،[16اکسااید نقره ] [17و غیره به

هیدروکسید فلزی میشود .با افزایش بیشتر دما و تغییر حالت

روشهای مختلف برروی بنتونیت نشاااندهشااده و عملکرد

آب به آب فوقبحرانی بهدلیل کاهش شدید ثابت

آنها در واکنشهای مختلف مورد برر سی قرارگرفتها ست.

دیالکتریک ،این نمکها دیگر محلول نمیشوند ،درجۀ

براسااااس یافتههای این محققان اساااتفاده از نانوکامپوزیت

فوقاشباع محلول افزایش مییابد و درنتیجه نرخ هستهزایی

شاااامل نانوذرات اکساااید فلزی و بنتونیت در مقایساااه با

نیز بهشکل قابلتوجهی باال میرود .درنهایت نانوذرات

نانوذرات بهتنهایی موجب بهبود عملکرد کاتالیستی می شود

اکسید فلزی طی یک واکنش آبزدایی بهسرعت و بهطور

و بازیابی کاتالیساااتها را تساااهیل میکند .آنها این بهبود

مداوم تشکیل میشوند .همچنین انجام واکنشهای شیمیایی

عملکرد را به خواص بنتونیت نظیر قابلیت جذب ساااطحی

در شرایط فوقبحرانی امکان تغییر محیط واکنش را از طریق

بنتونیت و همچنین تخلخل و سااطح ویژۀ باالی آن نساابت

تغییر در خواص حالل با تغییر فشار فراهم میکند ].[10

میدهند .این ویژگیها باعث میشود که اوالً در حین فرایند

افزایش فشار موجب افزایش حاللیت واکنشدهندهها و

سنتز ،نانوذرات بهخوبی در خلل و فرج بن شینند و درنتیجه

محصوالت و حذف محدودیتهای انتقال بین فازی میشود.

مکانهای فعال فراوان با درجۀ پخش منا سب ایجاد شود و

عالوهبر این ،سیاالت فوقبحرانی میتوانند مخلوطهای

ثان یاً بهدلیل خواص جذب ساااطحی بنتونیت ،مولکولهای

تکفاز و همگن از واکنشدهندهها را تشکیل دهند که هیچ

واکنشدهنده در حین انجام واکنش های موردنظر ،بهخوبی

مانعی برای محدود کردن سرعت انتقال جرم ایجاد نمیکند

برروی مکان های فعال جذب شاااوند و احتمال واکنش و

و از این طریق سرعت واکنش افزایش مییابد ].[11

درنتیجه کارایی کاتالیست افزایش یابد.

یکی از م شکالت ا ستفاده از نانوذرات در واکنشهای

در تحقیق حاضاار ،نانوذرات دیاکسااید قلع در محیط

کاتالیستی ناهمگن مختلف پخش شدن آنها در واکنش پس

آب فوق بحرانی برروی بنتون یت نشااااا نده شااااد ند تا

از واکنش و د شواری بازیابی آنها ا ست .برای غلبه بر این

نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااید قلع تولید شااود .سااپس

مشکل معموالً نانوذرات را برروی یک پایه مینشانند ].[12

نانوکامپوزیت ساخته شده ،تو سط آنالیزهای م شخ صهیابی

موادی برای پایۀ کاتالیست مناسب هستند که از سطح ویژه،

شد تا خواص مختلف آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

پا یداری شااایم یایی و فیزیکی باالیی برخوردار باشاااند و
همچنین قابلیت پراکندگی نانوذرات در سااطح زیادی را از

مواد و روش تحقیق

خود ن شان دهند .عالوهبر این ،خواص شیمیایی و فیزیکی

مواد اولیه

سااطح پایه میتواند بر فعال شاادن نانوذرات تأثیر بگذارد و

نمک کلراید قلع ( )Sncl4.5H2Oبا خلوص باالی  98درصد

از آن طریق خصوصیات کاتالیستهای نشاندهشده را بهبود

از شرکت مرک تهیه شد .بنتونیت ا صالح شده با خلوص

دهد ] .[13در مطالعات آزمایشااگاهی و صاانعتی ،پایههای

باال از یکی از معادن شهر ستان بیرجند خریداری شد .آب

کاتالیست مختلفی بررسی و استفاده شدهاند که از مهمترین

دو بار تقطیرشااده در تمامی آزمایشها مورد اسااتفاده قرار

آنها میتوان به سااایلیکا ،آلومینا ،تیتانیا و برخی خاکهای

گرفت.
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روش تولید نانوذرات

مشخصهیابی

برای ساانتز نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااید قلع بهروش
آب فوقبحران ی ،از یک راکتور ناپیوسااا ته با حجم 20
میلیلیتر اساااتفاده شاااد .جنس بدنۀ راکتور از آلیاژ فوالد
زنگنزن  316 Lبود که طرح شاااماتیک آن در شاااکل ()1
نشااان داده شاادهاساات .این راکتور از قساامتهای مختلف
شااامل محفظه ،مخروط آببندی ،کلّهگی و واشاار تشااکیل
شااادهاسااات .برای ان جام آز مایش ها پس از بار گذاری

در این تحقیق برای آزمون پراش اشااعۀ ایکس از دسااتگاه

واکنشده نده ها درون محف ظۀ راکتور ،مخروط آبب ندی
برروی خروجی محفظه قرار داده می شود و روی آن وا شر
قرار میگیرد .ساااپس راکتور با محکم کردن کلّهگی برروی
مخروط ،کامالً آببندی می شود .برای تولید نانوذرات ،ابتدا
محلول  0/1موالر کلراید قلع تهیه شد .سپس  6میلیلیتر از
این محلول بههمراه با  1گرم پودر بنتونیت درون یک بشاار
ریخته شد و بهمدت  15دقیقه برروی یک همزن مغناطیسی
ت حت اختالط قرار گرفت ند .ساااپس مخلوط برای ان جام
واکنش درون راکتور ریخته و درب محفظه راکتور بهصورت
کامل بساااته شاااد .راکتور حاوی مخلوط فوق به مدت 2
ساااعت درون کورهای با دمای  480درجۀ سااانتیگراد قرار
داده شد .پس از اتمام زمان ذکرشده ،مواد داخل راکتور پس
از ریختهشادن داخل یک بشار ،برای ده دقیقه و با سارعت
 10هزار دور بر دقیقه ساااانتریفیوژ شاااد تا نانوکامپوزیت
تولید شده که درون محلول پخش ا ست ،جمع آوری شود.
محصول تولیدشده سه مرتبۀ متوالی با آب مقطر شسته شد
و مجدد تحت ساااانتریفیوژ قرار گرفت تا احتمال حضااور
ناخالصی برروی سطح ذرات از بین برود .مواد تهنشین شدۀ
نهایی روی شی شۀ ساعت ریخته شد و برای خ شک شدن
در دمای محیط به آن  24ساعت زمان داده شد.

 Philipsمدل  ،PW 1800از زاویۀ  5الی  70درجه و اشااعۀ
) Cu (Kαبا طول موج  /15406نانومتر با طول گام0/02°

اساتفاده شاد .همچنین بررسایهای میکروساکوپی توسااط
میکرو سکوپ الکترونی روب شی ساخت شرکت

KYKY

مدل  EM-3200در دو بزرگن مایی  5و  10هزار برابر و
همچنین میکروسااکوپ الکترونی عبوری با

دسااتگاه LEO

 912ABبا مق یاس  100نانومتر ان جام شاااد ند .دسااات گاه
 Quantachrome instru-ments Nova-2000eبرای برر سی
میزان مساحت سطح ویژه (آزمون  )BETمورد استفاده قرار
گرفت .در این آزمون برای پاک سازی سطح نمونه ،ابتدا از
دمای  150درجۀ سانتیگراد ا ستفاده شد و سپس در دمای
 -196درجۀ سانتیگراد ،تو سط گاز نیتروژن آزمایش انجام
شد.
نتایج و بحث
نتایج مشخصهیابی نانوکامپوزیت
الگوی  XRDبنتونیت و نانوکامپوزیت بنتونیت-دیاکسیدقلع
در شکل ( )2نشان داده شدهاست .باتوجه به الگوی مربوط
به بنتونیت خالص ،میتوان نتیجه گرفت که کوارتز،
کریستوبالیت و مونتموریلونیت اجزای اصلی بنتونیت مورد
استفاده را تشکیل میدهند ] .[18برای نمونۀ بنتونیت ،پیک
های پراش واقعشده در حدود 2θهای  20 ،7و  62درجه
بهترتیب مربوط به صفحات ( )110( ،)001و ()061
مونتموریلونیت است .عالوهبر این ،پیکهای ظاهرشده در
حدود 2θهای  28 ، 22و  32درجه مربوط به کریستوبالیت
با شمارۀ ( )111( ، )101و ( )102است .پیک مربوط به
کوارتز نیز در حدود  27و  36درجه با شمارۀ ( )011و ()200
قابل مشاهده است .همانطور که در طیف مربوط به
نانوکامپوزیت مشخص است عالوهبر اینکه شدت برخی
پیکها افزایش یافتهاست (2θهای  27و  62درجه) ،برخی
پیکهای جدید نیز ظاهر شدهاست (2θهای  52 ،34و 55

شکل  1طرح شماتیک راکتور مورد استفاده برای تولید نانوذرات
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برروی بنتونیت است ].[6

اتفاق افتادهاساات .احتمال میرود همین مساائله برای ذرات

مشاااهدۀ پیکهای مربوط به دیاکسااید قلع در طیف

دی اک سیدقلع نیز رخ داده با شد .برای برر سی این مو ضوع

مربوط به نانوکامپوزیت ،نشاااندهشاادن نانوذرات دیاکسااید

تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از این نانوکامپوزیت

قلع برروی بنتونیت را به نوبۀ خود تأیید میکند.

در شکل ( )4آورده شدهاست.

در شکل ( )3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

در شکل ( )4باتوجه به مقیاس ت صویر ( 100نانومتر)

از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکساایدقلع در دو بزرگنمایی

و کوچکتر بودن اندازۀ ذرات موجود ،سااانتز موفق ذرات

 5و  10هزار برابر نشاااان داده شااادهاند .همانطورکه این

دیاکسید قلع به صورت نانوذرات و نشستن آن برروی پایۀ

تصاااویر نشااان میدهد ،ذرات بزرگ بنتونیت با ساااختار

بنتون یت در محیط آب فوقبحرانی مشااااا هده میشاااود.

ورقهای بهعنوان بستر نانوکامپوزیت عمل کرده و برروی آن

همچنین در این تصویر باتوجه به تفاوت رنگ مشاهدهشده،

نانوذرات دیاک سید قلع به صورت پراکنده قرار گرفتهاند .با

میتوان تأیید کرد که فرایند کلوخهای شدن بهمنظور کاهش

وجود این که بنتون یت ا ندازۀ بزرگتری نسااا بت به ذرات

انرژی سطح نانوذرات سنتز شده در ذرات دیاک سیدقلع

دیاکساایدقلع دارد ،فرایند کلوخهای شاادن برای این ذرات

برروی بستر بنتونیت نیز رخ دادهاست.
SnO2

M: Montmorillonite
C: Cristobalite
Q: Quartz
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شکل  2الگو ( : XRDالف) بنتونیت خالص( ،ب) نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع

شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع( :الف) بزرگنمایی  5هزار برابر،
(ب) بزرگنمایی  10هزار برابر
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شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع

آنالیز  BETبهمنظور تعیین سااطح ویژه ،اندازه و حجم
حفرات نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااایدقلع انجام شاااد.
ایزوترمهااای جااذب -واجااذب نیتروژن مربوط بااه این
نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکساایدقلع در شااکل ( )5نشااان
داده شدها ست .این ایزوترم برگ شتپذیر ،دارای یک حلقه
هی ستر سیس و ن سبتبه محور ف شار ن سبی محدب ا ست .بر
این اسااااس این ایزوترم ،براسااااس طب قهب ندی ات حاد یۀ
بینالمللی شااایمی محض و کاربردی ) (IUPACدر زمرۀ
ایزوترم های نوع دوم قرار میگیرد ] .[19این نوع ایزوترم
بیشاااتر مربوط به مواد غیرمتخلل یا جاذب های ماکروحفره

شکل  5ایزوترم جذب و واجذب نیتروژن مربوط به نانوکامپوزیت

است .خالصۀ نتایج مربوط به این آنالیز در جدول ( )1آورده

بنتونیت -دیاکسیدقلع

شدهاست.
بر اساااس نتایج بهدسااتآمده از آزمون  BETمیتوان

جدول  1خواص تخلخلی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع
تولیدشده در محیط آب فوقبحرانی

گ فت که این نانوکامپوزیت قابلیت باالیی برای اسااات فاده
بهعنوان کاتالی ست در طیف و سیعی از واکنشهای شیمیایی
بهخصااوص تخریب فوتوکاتالیسااتی ترکیبات آلی در محیط
آبی دارد؛ چرا که دیاکسید قلع دارای خواص فوتوکاتالیستی

مساحت سطح ویژه

کل حجم حفرات

اندازۀ قطر حفرات

)(cm3/g

)(nm

2

)BET (m /g

0/13

9/30

50/36

بساایار خوبی اساات و همچنین پایۀ بنتونیت در محیط آبی

از آنجایی که اولین و مهمترین مرحله در انجام هر

متورم میشااود و خاصاایت جذب سااطحی باالیی را فراهم

واکنش شیمیایی جذب شدن مولکولهای واکنشدهنده

خواهد آورد.

برروی سطح کاتالیست است ،استفاده از کاتالیستها با
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سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در محیط...

قابلیت جذبسطحی باال بسیار موردتوجه است .بنتونیت

نشاندن نانوذرات دیاکسیدقلع برروی یک پایۀ معدنی یعنی

بهدلیل داشتن ظرفیت جذبسطحی باال میتواند این مرحله

بنتونیت در محیط آب فوقبحرانی مورد برر سی قرار گرفت.

از واکنش را تسریع نماید .همانطور که قبالً ذکر شد یکی از

سنتز نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع درون یک راکتور

ویژگیهای مهم آب فوقبحرانی این است که در این محیط،

ناپیوساااته  20میلیلیتری ،در دمای  480 °Cو در مدت دو

محدودیتهای انتقال جرمی بین فازها از بین میرود .این

سااااعت انجام شاااد .نتایج آنالیزهای مختلف نظیر پراش

بدان معنا است که هستههای اولیۀ دیاکسیدقلع تشکیلشده،

پرتوایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی

مقاومتهای انتقال جرمی بسیار کمی پیش روی خود میبیند

و میکروسااکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنشاااندهشاادن

و بهراحتی در خلل و فرج بنتونیت نفوذ میکند و با نشستن

نانوذرات دیاکساااید قلع برروی بنتونیت را در محیط آب

در آن ،مکانهای فعال را فراوان با درجۀ پخش عالی فراهم

فوقبحرانی تااأیی اد کرد .نااانوکااامپوزیاات تولیاادی دارای

میآورد .در مقابل در روشهای متداول دیگر نظیر

ویژگیهای کاتالیساااتی مناساااب نظیر اندازۀ ذرات و توزیع

هیدروترمال در دمای معمولی ،وجود مقاومتهای انتقال

منا سب آنها برروی پایه و سطح ویژه و حجم حفرات باال

جرمی مانعی دربرابر پخش مناسب نانوذرات برروی پایه

بود .براسااااس ن تایج آ نالیز  BETنانو کامپوز یت بنتون یت-

میشود و تعداد مکانهای فعال کاهش مییابد.

دیاکساایدقلع بهترتیب دارای سااطح ویژه و حجم حفرات

)(SEM

بهم قدار  50/36 m2/gو  0/13 cm3/gبود ،که آن را یک
نتیجهگیری

گزینۀ مناساااب برای اساااتفاده بهعنوان کاتالیسااات در انواع

باتوجه به خواص خارقالعادۀ آب فوقبحرانی ،اساااتفاده از

واکنشهای شاایمیایی مطرح میکند .درمجموع نتایج نشااان

آن ،چه بهعنوان محیطی سااابز برای تولید نانوذرات و چه

داد که روش آب فوقبحرانی ،رو شی منا سب و ساده برای

بهعنوان ب ستری برای انجام انواع واکنشهای شیمیایی مورد

تولید و ن شاندن نانوذرات برروی پایه و تولید نانوکامپوزیت

توجه محققان مختلف قرار گرفتهاسااات .در این مقاله امکان

است.
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1. Introduction
Metal oxides are very popular due to their many
applications, including catalyst for a wide range of
catalytic reactions, adsorbents for adsorption of
various pollutants, water and wastewater treatment,
energy production and storage, and etc. Reducing
particle size to nanoscale can improve particles
performance in various applications by increasing their
specific surface area. Over the past decades, various
methods for the production of nanoparticles have been
implemented, including chemical methods such as solgel, co-precipitation and combustion. Green methods
like synthesis in the presence of plants’ extracts, and
hydrothermal methods in supercritical water. Among
these methods, supercritical water has been considered
by researchers in recent decades due to its simplicity,
high synthesis rate and minimal use of chemicals.
If the temperature and pressure of the water exceed
its critical state (Tc = 374 °C and Pc = 221 barg), it
becomes a supercritical fluid. Supercritical water has
different properties than liquid water or steam. These
properties can be differed by changing pressure and
temperature. For example, density and viscosity
change near the critical point, intensely. Due to its
unique properties, supercritical water has a number of
technical advantages. it uses as a suitable environment
for the production of nanoparticles, as well as a wide
range of chemical reactions, for example reactions for
the destruction of toxic chemicals, upgrading of heavy
oil, hydrogen production by biomass gasification, and
etc. One of the attractive applications of supercritical
water is its use as a medium for the production of
various nanoparticles. The high reaction rates and
environmental friendliness are the most important
advantages of using supercritical water.
One of the challenges of using nanoparticles in
different heterogeneous catalytic reactions is their
dispersion in the reaction medium and the difficulty of
recovering them. To overcome this problem,
nanoparticles are usually immobilized on a support.
Materials are suitable for catalyst support that possess
a large surface area, high chemical and physical
stability. In addition, the chemical and physical
properties of the support’s surface can affect the
performance of nanoparticles and thereby improve the
properties of the supported catalysts. In laboratory and
industrial studies, various catalyst supports have been
1Corresponding
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studied and used, the most important are silica,
alumina, titania and some mineral soils like bentonite
and kaolin.
Among these supports, bentonite has attracted
many attentions in recent years due to its abundance,
cheapness and satisfactory morphological properties.
Various nanoparticles such as tin dioxide, zinc oxide,
silver oxide, and etc. have been immobilized on
bentonite by different methods. Moreover, their
performance in different reactions has been
investigated. According to the researchers, the use of
nanocomposites including metal oxide nanoparticles
and bentonite compared to solitary nanoparticles
improves catalytic performance and facilitates the
recovery of catalysts. They attribute this performance
improvement to the properties of bentonite.
2. Materials and Method
Tin (II) chloride (Sncl4.5H2O) with high purity of 98%
was prepared by Merck. High purity modified
bentonite was purchased from one of the mines of
Birjand, South Khorasan province. Double distilled
water was used in all experiments.
A batch reactor with capacity of 20 ml was used to
synthesize bentonite-tin dioxide nanocomposite. In
order to synthesize nanoparticles, a solution of 0.1 M
tin (II) chloride was first prepared. Then 6 ml of this
solution together with 1 g of bentonite powder was
poured into a beaker and mixed for 15 minutes on a
magnetic stirrer. The reactor was loaded with mixture
and placed in a furnace with temperature of 480 ° C for
2 h. After reaction time, the reactor was removed from
the furnace, submerged in cold water and the
precipitated nanoparticles were separated from the
solution by using a high speed centrifugation.
Afterward, the nanoparticles were washed three times
with distilled water to eliminate any impurities on the
surface of the nanoparticles. The final precipitates
were dried at the room temperature for 24 hours.
3. Results and Discussion
The XRD pattern of bentonite and bentonite-tin
dioxide nanocomposites is shown in Fig. 1. According
to the pattern of pure bentonite, it can be concluded
that quartz, cristobalite and montmorillonite are the
main components of the bentonite.
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Figure. 1- XRD pattern of: (a) pure bentonite, (b)
bentonite-tin dioxide nanocomposite.

Fig. 2 shows SEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposites at two magnifications of 5000 and
10000.

Figure. 2- SEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposite: (A) 5x magnification, (b) 10,000x
magnification.

From these images, large bentonite particles with a
sheet structure act as a nanocomposite support on
which tin dioxide nanoparticles were dispersed. TEM
image of the nanocomposite is displayed in Fig. 3. In
this figure, due to the image scale (100 nm) and the
smaller tin dioxide nanoparticle size, the successful
synthesis of tin dioxide nanoparticles and their
immobilization on a bentonite support in the
supercritical water environment is observed.

Figure. 3- TEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposite.

4- Conclusion
In this paper, the possibility of synthesizing bentonitetin dioxide nanocomposite in supercritical water
environment was investigated. The results of various
analyses such as X-ray diffraction (XRD), scanning
electron microscopy (SEM) and transmission electron
microscopy (TEM) confirmed the immobilization of
tin dioxide nanoparticles on bentonite in the
supercritical water medium. The synthesized
nanocomposite had suitable catalytic properties such
as proper particle size and high specific surface area
and pore volume. Overall, the results showed that the
supercritical water method is a suitable and simple
method for synthesizing of various nanoparticles and
nanocomposites.

