سال دوازدهم ،شماره  44پایيز 9316

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

اکسیداسیون الكتروکاتالیتیكی متانول روي الكترود کربن شیشه اي اصالح شده با
نانولوله هاي کربن ،فیلم پلی -4متیل اورتو فنیلن دي آمین و نانوذرات اکسید مس
جهت سل سوختی
محمد علی کامیابی* ،سعیده رشوند
زنجان ،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم ،گروه شیمی
تاریخ دریافت14/92/91 :

تاریخ تصحيح19/06/90 :

تاریخ پذیرش19/06/93 :

چکيده
مشکل اصلی در آند سلول سوختی متانول ،سینتیك كند اكسايش متانول می باشد ،در نتیجه بخش زيادي از تحقیقات روي توسعهي اصالح سطوح
فلزي الکترود جهت كاهش اضافه پتانسیل اكسايش متانول انجام شده است .در اين تحقیق ،رفتار الکتروكاتالیزوري نانوذرات مس اكسید در سطح
الکترود كربن شیشه اي اصالح شده با نانولوله هاي كربن ،فیلم پلیمري(-4متیل ،اورتوفنیلن دي آمین) در اكسايش الکتروكاتالیزوري متانول مورد
بررسی قرار گرفت .با استفاده از روش ولتامتري چرخهاي فیلمی از پلی-4متیلاورتوفنیلنديآمین ،)4-MoPD( ،بر سطح الکترود كربن شیشهاي
اصالح شده با نانولولهي كربن چند ديواره تهیه شد .سپس نانوذرات اكسیدمس در حضور سورفکتانت كاتیونی ستیلتريمتیلآمونیوم ) (CTABبر
سطح الکترود اصالح شده مذكور الکتروترسیب گرديد .آزمايشات ولتامتري چرخهاي نشان داد كه اكسیداسیون الکتروكاتالیتیکی متانول روي سطح اين
الکترود كربن شیشهاي اصالح شده براحتی انجام می گیرد .اثرات سرعت روبش پتانسیل و غلظت متانول روي دماغهي اكسايش متانول مورد بررسی
قرار گرفت .ثابت سرعت و ضريب انتقال الکترون براي اكسايش الکتروكاتالیزوري متانول بر سطح اين الکترود اصالح شده ،به ترتیب cm3mol-

 0661.s-1و  4.1×16-0 cm2.s-1محاسبه شد.
واژگان کلیدي :الکترود اصالح شده ،نانولوله كربن چند ديواره ،پلی(-4متیلاورتوفنیلنديآمین) ،نانوذره مساكسید ،اكسايش الکترو كاتالیزوري متانول.

-1مقدمه
در دهههاي اخير سلول هاي سوختي به دليل كارآمد بودن و زيست سازگاري در تبديالت انرژي بسيار مورد توجه قرار گرفته-
اند .اين سيستمها با توجه به حمل و نقل مناسب و ذخيره سازي ،سادگي ،چگالي انرژي باال وغيره كارايي زيادي دارند .در
سلولهاي س وختي متانول مستقيم كه در آن متانول به عنوان سوخت استفاده شده ،در مقايسه با سلولهاي سوختي ديگر،
مزايايي ازجمله بازده باال ،توليد گازهاي آالينده بسيار كم و منبع سوخت تجديد پذير را دار ميباشد ].[1-3
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مشكل اصلي در آند سلول سوختي متانول ،سينتيك كند اكسايش متانول مي باشد كه هنوز تحقيقات روي اين زمينه ادامه
دارد .در نتيجه بخش زيادي از تحقيقات روي توسعهي اصالح سطوح فلزي الكترود جهت كاهش اضافه پتانسيل اكسايش
متانول انجام شده است  .همچنين بهرهوري سلولهاي سوختي در محلولهاي قليايي افزايش پيدا ميكند و لذا تالشهاي
قابل توجهي به سمت مطالعهي اكسايش الكتروكاتاليزوري متانول در محلولهاي قليايي صورت گرفته است ] .[4مكانيزم
اكسايش متانول در شرايط مختلف و روي الكترودهاي مختلف مانند پالتين ،الكترودهاي اصالح شده و نانو كامپوزيتها و نيكل
بررسي شده است .پژوهشهاي اخير نشان داده است كه پوشش سطح الكترود با فيلم پليمري يك رويكرد جذاب براي افزايش
قدرت و دامنه الكترود اصالح شدهي شيميايي است  .پليمرهايي مانند پلي پيرول ،پلي تيوفن و پليآنيلين در اصالح
الكتروشيميايي الكترود گزارش شده است ].[5,6
پليمريزاسيون الكتروشيميايي سطحي تكرارپذير از نظر ضخامت و مقدار ماده ترسيب شده ارائه ميدهد ] .[7-8افزايش فعاليت
كاتاليزوري در فيلم پليمري در نتيجه ي پراكنده شدن باالي ذرات تك فلزي و يا چند فلزي و اثر متقابل ذرات فلزي و پليمر-
هاي هادي.ايجاد ميشود كه منجر به كاهش اثر مسموميت ميشود ] .[9همچنين ،اضافه كردن مقدار كمي مواد افزودني آلي
در محيط الكترو ترسيب نانوذره به تغييرات كيفي مفيد در فيلم كه همان همگني و يك دستي رسوب است منجر ميشود.
سورفكتانتها معموال براي كنترل شكل و اندازه كريستالهاي فلزي و توليد رسوب صاف در الكتروترسيب استفاده شدهاند .
] [11مواد افزودني ديگر مانند پلي اكريل آمين و تيوره ،بنزيليدن استون براي الكتروترسيب نيز استفاده شده است .اثرات
معمول مواد افزودني آلي ،تغيير در جهتگيري رسوب و مورفولوژي رسوب ميباشد ].[11
در كار حاضر نانوذرات اكسيدمس در حضور سورفكتانت كاتيوني ستيلتريمتيلآمونيوم بر سطح فيلمي از پليمر( (4-MoPD
و نانولولههاي كربن ترسيب شد و جهت مطالعهي اكسايش الكتروكاتاليزوري متانول در محيط قليايي مورد استفاده قرار گرفت.
-2تجربي
 -9-2مواد و دستگاهها
نانو لولهي كربن چند ديواره (قطر داخلي ا تا  8نانومتر و قطر خارجي  2تا  25نانومتر) از پژوهشگاه صنعت نفت ايران خريداري
شد .اسيدفسفريك  85-84درصد از شركت فلوكا ،متانول با خلوص  9988درصد از شركت مجللي-4 ،متيلاورتوفنيلنديآمين
) ،(4-MoPDنمك مسسولفات آبدار ،سديمهيدروكسيد ،اسيدسولفوريك 98درصد و سورفكتانت كاتيوني ستيلتريمتيل-
آمونيوم  CTABاز شركت مرک ،در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
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كليه آزمايشات الكتروشيميايي ،با دستگاه الكتروآناليزور سما  511و در يك مجموعهي سه الكترودي انجام شد .الكترود مقابل:
سيم پالتين و الكترود مرجع :الكترود  3 ) Ag/AgClموالر )KClاستفاده شد .از الكترود كربن شيشهاي بدون اصالح و
اصالح شده با نانو لوله كربن ،پلي ()4-MoPDو مس اكسيد به عنوان الكترود كار مورد استفاده قرار گرفت.
 -2-2تهيه الکترود کار
قبل از انجام آزمايشات الكتروشيمي ،سطح الكترود كربنشيشهاي روي نمد مخصوص و پودر آلومينا به قطر  1/12ميكرومتر،
به مدت  11دقيقه ساييده شد .سپس الكترود درون بشر محتوي آب مقطر ،درون دستگاه  Ultrasonicبراي مدت  381ثانيه
قرار گرفت تا سطح آن به وسيله امواج صوتي از ذرات آلومينا پاک شود .سپس  11ميكروليتر از محلول نانولولهي كربن در
حالل ديمتيلسولفوكسيد (با غلظت سوسپانسيون  1ميليگرم نانولولهي كربن در  1ميليليتر حالل) ،در سطح الكترود
گذاشته و در دماي  51درجه قرار داده شد تا كامال خشك شود .محلول  6ميليموالر از مونومر  4-MoPDو  181موالر
سولفوريكاسيد به عنوان الكتروليت پشتيبان ،جهت اصالح سطح استفاده شد .به منظور تشكيل فيلمي از پليمر از روش
ولتامتري چرخهاي با اعمال پتانسيل بين  -185تا  1ولت نسبت به مرجع  Ag/AgClو تعداد  11چرخه ولتاموگرام با سرعت
روبش پتانسيل  61ميليولت بر ثانيه استفاده شد و با اين روش فيلم پليمري در سطح الكترود تشكيل شد .به منظور اطمينان
از تشكيل فيلم و پايداري و استحكام پليمر 6 ،چرخه ولتاموگرام در محلول اسيدسولفوريك  181موالر با همان شرايط تشكيل
فيلم پليمر اعمال شد.
الكتروترسيب مس در پتانسيل  -18156ولت به مدت  711ثانيه در محلول آبي  181موالر مسسولفات در حضور اسيد-
سولفوريك  181موالر و يك افزودني مانند  CTABبا غلظت  2ميليموالر صورت گرفت .پس از ترسيب ذرات مس در سطح
الكترود به منظور تشكيل ذرات پايداري از مس ،تعداد  7چرخه پتانسيل در گسترهي صفر تا  +181ولت با سرعت روبش
پتانسيل  111ميليولت بر ثانيه در محلول  181موالر سود اعمال شد .طي اين فرايند نانوذرات مس ترسيبشده ،به نانو ذرات
اكسيدمس تبديل مي شوند .براي محاسبه دانسيته جريان از سطح هندسي استفاده شد كه برابر با  181314cm 2مي باشد.
در محاسبات مربوط به كرونوآمپرومتري سطح فعال الكترود اصالح شده منظور گرديد كه از طريق رابطه سطح زير پيك در
ولتامتري چرخه اي ماده مشخص ،پتاسيم فروسيانيد ،با جذر سرعت روبش ،محاسبه و برابر با  181 cm 2مي باشد.
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 -3نتيجه گيري و بحث
اصالح سطح الكترود كربن شيشهاي مطابق بخش تجربي انجام گرفت .مرحله ترسيب مساكسيد ،از محلول  181موالر سولفات
مس 181 ،موالر اسيد سولفوريك و  2ميلي موالر ( CTABسورفكتانت كاتيوني) انجام شد اضافه كردن مقدار كمي از
سورفكتانت در محيط الكتروترسيب به تغييرات كيفي مفيد در فيلم رسوب منجر مي شود .اين اثرات به تغيير در حالت رشد
كريستال و همچنين متناسب ساختن مورفولوژي گونهي ترسيب شده منجر مي شود ].[3
ترسيب نانوذرات مس در سطح الكترود اصالح شده با نانولوله هاي كربن و فيلم پليمري در پتانسيل هاي  -182 ،-187و -
 18156ولت نسبت به الكترود مرجع مورد بررسي قرار گرفت .اين بررسي نشان داد كه مس اكسيد حاصله در پتانسيل -18156
ولت به صورت يكنواخت و پايدار تشكيل مي شود لذا اين پتانسيل جهت فرايند الكتروترسيب استفاده شد.
 -9-3ریخت شناسي سطح الکترود اصالح شده با ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM
تصاوير حاصل از ميكروسكوپ الكتروني روبشي با بزرگ نماييهاي مختلف ،تشكيل ذرات مس اكسيد در اندازهي نانو را در
سطح الكترود اصالح شده با فيلمي از نانولوله هاي كربن و پليمر را اثبات مي كند .با توجه به شكل  ،1ذرات مس اكسيد به
صورت سوزني شكل در زمينه ي اسفنج مانند نانولوله هاي كربن و پليمر قرار گرفته اند .ضخامت اين ذرات كمتر از 111
نانومتر مي باشد .همچنين حضور اتم هاي مس در آناليز  EDXتشكيل ذرات مس بر سطح الكترود اصالح شده را اثبات مي
كند (شكل .)2

شکل  ،1تصاوير  SEMبه دست آمده از سطح الکترود اصالح شده با نانولوله هاي كربنی ،فیلم پلیمري و نانوذرات مس اكسید
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شکل  .2آنالیز  EDXگرفته شده از سطح الکترود كربن شیشه اي اصالح شده با نانولوله هاي كربن ،فیلم پلیمر و نانو ذرات مس اكسید.

 -2-3بررسي اثر الکتروکاتاليزوري الکترود اصالح شده نسبت به متانول
ولتامتري چرخه اي الكترود كربن شيشه اي اصالح شده با نانولوله كربن ،فيلم پليمر و نانو ذرات اكسيد مس در محلول سود
 181موالر دو پيك آندي مشخص  Iaو  IIaو در برگشت يك پيك كاتدي  Icمشخص را نشان مي دهد (شكل  .)3پيك
كاتدي  IIcبطور واضح مشخص نمي باشد .بر اساس مطالعات گزارش شده ،پيكهاي آندي  Iaو  IIaرا مي توان بترتيب به
زوج ردوكس ) Cu(I)/Cu(1و ) Cu(II)/Cu(Iنسبت داد ] .[12پيك آندي زوج ردوكس ) Cu(III)/Cu(IIدر ابتداي
ديواره اكسيداسيون حالل واقع مي شود كه قابل مشاهده نيست ] .[13شكل  ،3همچنين جريان زمينه الكترود اصالح شده با
نانولولههاي كربني (ولتاموگرام  ) aو الكترود اصالح شده با نانولوله هاي كربني و فيلم پليمري (ولتاموگرام  )bرا نيز نشان مي
دهد .همانطور كه مشاهده مي شود ،براي اين دو الكترود اصالح شده پيك خاصي مشاهده نمي شود.
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شکل  .3ولتاموگرام چرخهاي الکترود كربنشیشهاي اصالحشده  ) aبا كربن نانو تیوپ )b ،با كربن نانو تیوپ و فیلم پلیمري )c ،با نانولوله كربنی ،فیلم
پلیمري و نانوذرات مساكسید در محلول سود  6.1موالر با سرعت روبش پتانسیل  166میلیولت بر ثانیه

اكسايش الكتروكاتاليزوري متانول در سطح الكترود اصالح شده و در محلول سود  181موالر بررسي شد .شكل  4مقايسه
ولتاموگرام الكترود كربن شيشهاي اصالح شده با نانولولهي كربن ،فيلم پليمري و نانوذرات اكسيدمس را با الكترودهاي شاهد در
حضور  1835موالر متانول را نشان ميدهد .همانطور كه اين شكل نشان ميدهد ،اكسايش الكتروكاتاليزوري متانول تنها در
حضور نانوذرات اكسيدمس اتفاق افتاده است .در واقع نانو ذرات اكسيدمس ،اكسايش متانول را روي سطح الكترود كاتاليز مي-
كنند .مي توان گفت كه از اجزاي موثر در اين الكترود كه اكسايش متانول را كاتاليز ميكند نانوذرات مس  IIIميباشد كه با
اعمال  7چرخه ولتاموگرام به الكترود اصالح شده در سود  181موالر توليد مي شود ].[14،15
پيك مربوط به مس  IIIبا توجه به اكسايش متانول تجديد پذير است .در مقاالت شواهد بسياري در مورد نقش مس  IIIدر
اكسايش گونه هاي آلي وجود دارد ] .[16اين گونه كه در پتانسيل مثبت توليد ميشود نقش حياتي واسطهي اكسايش–
كاهش را دارد .مرحلهي تعيين كننده سرعت مرحلهاي است كه واسطهي تشكيل شده ،پس از يك واكنش شيميايي با مس
 IIIتوليد ميشود .واسطه توليد شده فرمات يا كربنات از طريق فرايند اكسايش مشابه زير است ].[12,16،17
Cu(II) → Cu(III) + e

)(1
)(2

)Cu(III) + CH3OHads → intermediate + Cu(II
14
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)Cu(III) + intermediate → product + Cu(II

شکل  -4نمودار مقايسهي ولتاموگرام الکترود كربن شیشهاي اصالحشده با نانولولههاي كربن ،پلیمر پلی (-4متیلاورتوفنیلنديآمین) و نانوذرات اكسید-
مس در محلول سود  6.1موالر در حضور  6.30موالر متانول (پتانسیل ترسیب ذرات مس  -6.600و زمان ترسیب  066ثانیه)

 -3-3اثرات غلظت متانول
شكل  5اثرات افزايش غلظت متانول را روي ولتامتري چرخهاي الكترود اصالح شده نشان ميدهد با افزايش غلظت متانول
اكسايش برگشت ناپذير متانول در ناحيهي الكتروشيميايي تشكيل ) Cu(IIIافزايش مي يابد .افزايش در غلظت متانول باعث
افزايش جريان اكسايش مي شود .اثر افزايش غلظت به جريان اكسايش متانول نشان داد كه الكترود اصالحشده در محدوده
غلظتي  1813تا  1839موالر متانول پاسخي خطي خوبي دارد .در غلظتهاي باالتر از اين مقدار به دليل اشباع شدن مراكز
فعال كاتاليزور (اكسيدمس) افزايشي در جريان حاصل نشده است .البته رنج خطي براي سيستم سل سوختي معناي متفاوت با
يك حسگر دارد ،در واقع هدف در سل هاي سوختي اكسيداسيون غلظت هاي باالي متانول مي باشد.
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شكل  -5ولتاموگرام چرخهاي حاصل از افزايش غلظت متانول در محلول  6.1موالر سود ،شامل غلظتهايی از  6.30 ،6.34 ،6.20 ،6.22 ،6.13موالر
متانول بر روي الکترود اصالح شده با فیلمی از نانولولههاي كربن ،پلیمر و نانوذرات مساكسید در شرايط بهینه آمادهسازي الکترود

 -4-3اثرات سرعت روبش پتانسيل
شكل  ،6اثر سرعت روبش پتانسيل بر روي الكترود اصالح شده در محلول  181موالر سود و  183موالر متانول را نشان ميدهد.
با افزايش سرعت روبش پتانسيل ،يك جابهجايي به سمت پتانسيلهاي مثبت مشاهده ميشود كه به محدوديت سينتيكي
واكنش در مراكز كاتاليزوري الكترود اصالح شده اشاره دارد.
به منظور به دست آوردن اطالعاتي در مورد مرحله تعيين كننده سرعت ،شيب تافل با استفاده از معادلهي ( )4براي واكنش-
هاي آندي تعيين شد ].[18

() 4
براساس اين معادله و دادههاي بخش روبه افزايش منحني جريان-پتانسيل در سرعت روبش پتانسيل  9ميليولت برثانيه در
محلول  1835موالر متانول ،شيب منحني  mV/decade133877به دست آمد .با فرض انتقال يك الكترون در مرحلهي
تعيين كننده سرعت ضريب انتقال الكترون براي واكنش الكتروكاتاليتيكي  18558به دست آمد.
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شکل  -0ولتاموگرام اثر افزايش سرعت روبش بر روي جريان دماغهي اكسايش متانول بر روي الکترود اصالح شده با نانولولههاي كربن و پلیمر و
نانوذرات مساكسید در محلول  6.30موالر متانول و  6.1موالر سود با سرعت روبشهاي ( 136 ،06 ، 06، 46، 26، 0میلیولت بر ثانیه) ( B(.نمودار
جريان آندي بر حسب مجذور سرعت روبش پتانسیل با شرايط بهینهي آمادهسازي الکترود

 -9-3مطالعات کرونوآمپرومتري
اكسايش الكتروشيميايي متانول در سطح الكترود اصالح شده با روش كرونوآمپرومتري مورد بررسي قرار گرفت .شكل A-7
كرونوآمپرومتري پلهي دوگانه در سطح الكترود اصالح شده با نانولولههاي كربن ،پليمر و نانوذرات اكسيد مس با غلظتهاي ،1
 184 ،183 ،182موالر متانول را نشان ميدهد .پلههاي پتانسيل به ترتيب  711ميليولت (مرحله اول) و صفر ميليولت (مرحله
دوم) نسبت به الكترود  Ag/AgClبه مدت  11ثانيه به الكترود كربن شيشهاي اصالح شده اعمال گرديد.
طبق اين نمودار رفتار نمايي كرونوآمپروگرام ،نشان دهندهي فرايند نفوذ كنترل شده ميباشد .از مطالعات كرونوآمپرومتري
ضريب نفوذ متانول در محيط آبي با استفاده از معادلهي ) (5كه به معادلهي كاترل معروف است محاسبه ميگردد ].[19
i = nFAD1/2 c1 π-1/2 t-1/2

()5

در اين رابطه  Fثابت فارده A ،مساحت الكترود اصالح شده بر حسب  c ،cm2غلظت متانول برحسب D ،mol.cm-3
ضريب نفوذ متانول بر حسب  cm 2.s-1ميباشد .شكل  B-4نمودار  iنسبت به  t -1/2براي غلظت  184موالر متانول را نشان
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ميدهد .ازروي شيب اين نمودار و با استفاده از معادلهي كاترل ضريب نفوذ براي متانول در غلظت  184موالر cm2.s-1

-6

 184×11محاسبه شد كه نزديك مقادير گزارش شده مي باشد ]. .[13, 21،21
ثابت سرعت براي واكنش اكسايش متانول و مراكز اكسايش–كاهش ) Cu(III)/Cu(IIبا روش كرونوآمپرومتري به صورت
رابطهي  6بيان ميشود ].[22

()6
و

به ترتيب جريان در حضور و در غياب متانول ميباشد .آرگومان تابع خطا است و اگر بيش از  2باشد در اين صورت

تابع خطا برابر با يك است و معادلهي  6به صورت زير بيان ميشود.

()7
در معادلهي ( k )7ثابت سرعت واكنش الكتروكاتاليتيكي برحسب  cm3.mol-1 .s-1و

غلظت گونه الكتروفعال در محلول

برحسب  mol.cm-3ميباشد.

شكل  C -7نمودار

به  t1/2به دست آمده از دادههاي كرونوآمپروگرام در غياب ( )aو در حضور ( 184 )dموالر متانول را

نشان ميدهد .از شيبهاي اين نمودار براي همهي غلظتها و با استفاده از رابطهي  7ميزان ميانگين  kبرابرcm3.mol-1 .s-1
 611محاسبه شد.
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شکل  )A( -0كرونوآمپروگرام پلهي دوگانه الکترود اصالحشده در محلول  6.1موالر سود با غلظتهاي مختلف متانول )6 :( a
 6.4:)d(،6.2:)c(،6.1:)b)،موالر ،پلههاي پتانسیل به ترتیب  6.0و  6ولت )B(.نمودار متانول Iبه  s-1حاصل از دادههاي كرونوآمپرومتري در غلظت6.4 ،
موالر متانول )C( ،ارتباط  ic/ilبرحسب  t1/2به دست آمده از دادههاي كرونوآمپروگرام در بازهي زمانی  6.14تا  6.32ثانیه

 -4نتيجه گيري
در كار حاضر ،مزاياي اصالح سطح الكترود كربن شيشه اي با نانولوله كربن و پليمر آلي در بهبود اثر الكتروكاتاليزوري نانو ذرات
اكسيدمس ارائه شد .الكترود اصالح شده مذكور،الكترودي ساده و كارآمد در اكسايش متانول ميباشد .از اين رو گزينهي
مناسبي براي كار در بخش آند سلول سوختي ميباشد .ذرات اكسيدمس با روش كرونوآمپرومتري بر سطح فيلمي از نانولوله-
كربن و پليمر -4متيل اورتوفنيلن دي آمين با روش كرونوآمپرومتري ترسيب شد .حضور سورفكتانت كاتيوني  CTABمنجر به
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 رفتار، گونهي توليد شده در محيط قلياييCu III .تشكيل ذرات همگن اكسيد مس در اندازه نانومتر در سطح الكترود گرديد
 سينتيك واكنش الكتروكاتاليتيكي با استفاده از روشهاي.كاتاليزوري خوبي در اكسايش الكتروشيمايي متانول داشته است
 ثابت سرعت به دست آمده از روش كرونوآمپرومتري نشان داد كه الكترود.كرونوآمپرومتري و ولتامتري چرخهاي بررسي شد
اصالح شده با استفاده از يك فرايند كاتاليتيكي توانايي غلبه بر محدوديت سينتيكي اكسايش متانول را دارد و ميتواند اضافه
.ولتاژ براي واكنش اكسايش متانول را كاهش دهد
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