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چکيده
پیلهای سوختی ابزارهای الکتروشیمیایی برای تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی موجود در سوخت به الکتریسیته با کارایی باال هستند که نیاز به کاتالیزوری
با بازدهی باال دارند در این تحقیق ،ابتدا گرافن اکساید کاهش یافته به روش الکتروشیمیایی بر روی الکترود مغز مداد نشانده شد و سپس نانو ذرات کبالت
با احیاء الکتروشیمیایی بر روی گرافن اکساید احیا شده ،قرار گرفتند و نهایتاً نانو ذرات حفرهدار پالتین از طریق جابجایی گالوانی با نانو ذرات کبالت بر روی
الکترود ایجاد گردیدند .بهینهسازی اجزاء الکترود به روش طراحی ترکیب مرکزی انجام شد .به منظور بررسی ساختاری و ریز ساختاری الکتروکاتالیست
سنتز شده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد .تصاویر الکترونی به دست آمده بیانگر
پراکندگی یکنواخت نانوذرات بر روی الکترود مغز مداد است .نتایج بدست آمده از تستهای ارزیابی الکتروشیمیایی بیانگر کارایی مناسب سطح کاتالیستی
و پایداری بسیار زیاد آن به عنوان الکترود کار در واکنش آزادسازی هیدروژن ،در سیستم سه الکترودی میباشد.
کلمات کلیدی :پیل سوختی ،الکتروکاتالیست ،نانو ذرات پالتین حفره دار  ،واکنش آزادسازی هیدروژن.

 -1مقدمه
مصرف انرژی نقش مهمی را در تمدن مدرن و زندگی روزمره ما بازی میکند که به شدت وابسته به سوزاندن سوختهای فسیلی
است .یکی از شیوههای انتخابی جهت ذخیره منابع فسیلی ارزشمند و حل مشکالت زیست محیطی ،توسعه ابزارهای تولید انرژی
پاکتر و کاراتر مانند پیل سوختی است .کارایی باالی تولید انرژی و انتشار کم گازهای گلخانهای از ویژگیهای پیلهای سوختی
است [ .]1بر این اساس ،هیدروژن به عنوان فراوانترین عنصر موجود در سطح زمین یکی از بهترین گزینهها ،جهت ایفای نقش
حامل انرژی در این سیستم جدید انرژی میباشد [ .]2از جمله ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینههای سوختی متمایز
مینماید ،میتوان به فراوانی ،مصرف تقریباً منحصر به فرد ،انتشار بسیار ناچیز آالیندهها ،برگشتپذیر بودن چرخه تولید و کاهش
اثرات گلخانهای آن اشاره نمود [.]3

* .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه دامغان
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تالشهای پژوهشی برای کاهش اضافه ولتاژ مربوط به واکنش رهاسازی هیدروژن و تهیه الکترودهای اصالح شده که ضمن ارزان
بودن ،قابلیت انجام واکنش رهاسازی هیدروژن را با بازده و سینتیک مناسب داشته باشد ،دارای اهمیت است [ .]4,5در پیلهای
سوختی طبق معادلههای شیمیایی (معادلههای 1تا  ،)3گاز هیدروژن که به عنوان سوخت استفاده میشود ،به الکترود آند وارد
و در آنجا اکسید میشود و پروتون و الکترون تولید میشود .الکترونها از مدار بیرونی خارج شده و وارد مصرفکننده میشوند.
اکسیژن موجود در کاتد با الکترونی که از مدار خارجی به داخل پیل بازمیگردد و یون پروتون که از الکترولیت عبور کرده واکنش
داده و آب تولید می شود .حاصل این اکسایش و کاهش الکتروشیمیایی ،تولید الکترون و جریان یافتن آن در مدار خارجی ،به
عبارتی دیگر ،تولید الکتریسیته میباشد.
4 H+ + 4 e-

( ،)1در سطح آند
( ،)2در سطح کاتد

)2 H2O(l

( ،)3واکنش کلی پیل

)2 H2O(l

)2 H2(g

O2(g) + 4 H+ + 4 e)2 H2 (g) + O2(g

اغلب واکنشهای ردوکس موردنظر در سطح الکترود برهنه ،از سینتیک انتقال الکترون کندی برخوردار بوده و فقط در پتانسیل-
های باالتر و یا پایینتر از پتانسیل ردوکس ترمودینامیکی خود ،با یک سرعت مناسب انجام میشوند .سرعت چنین واکنشهایی
می توانند با استفاده از الکتروکاتالیزورهای مناسب تسریع شوند .یک الکتروکاتالیزور مناسب باید دارای ویژگیهایی ،نظیر فعالیت
زیاد ،پایداری فیزیکی و مکانیکی مناسب بوده و نتایج کلی اثر آن به صورت کاهش در میزان پتانسیل اضافی فرآیند الکترودی
مورد نظر و افزایش در دانسیته جریان ایجاد شده ،ظاهر گردد [.]6
نوع الکتروکاتالیزور ،اندازه و شکل ذرات و شیوه توزیع آن ها بر روی بستر موردنظر ،از عوامل بسیار مهم در بهبود سینتیک
فرآیندهای الکترودی در سطح الکترودها و در نتیجه افزایش کارائی و توان پیل سوختی خواهند بود .کاربرد فناوری نانو در زمینه
تهیه الکتروکاتالیزورهایی با ساختار نانو ،باعث افزایش سطح مؤثر محلهای انجام واکنش الکتروشیمیایی توسط نانو متخلخلها
در ابعاد مولکولی و بهبود سینتیک انتقال الکترون در پیلهای سوختی متانولی مستقیم خواهد شد [ .]7فرآیندهای سطحی ،از
اهمیت فراوانی در فناوریهای مرتبط با تولید انرژی الکتریکی برخوردارند .در این راستا ،فرآیندهایی وجود دارند که بزرگی سطح
نسبت به حجم را ایجاد مینمایند .در فرآیندهای کاتالیزوری سرعت فرآیند با سطح کاتالیزور رابطه مستقیم دارد .در فرآیندهای
الکترودی نیز جریان به سطح مؤثر الکترود وابسته است .اندازه نانوذرات و نانوساختارها ،به دلیل تأثیر بر روی سطح ویژه و خواص
الکترونیکی آنها که معموالً متفاوت با حالت تودهای است ،تأثیر بسزایی بر روی رفتار الکتروکاتالیزوری آنها خواهد داشت
[.]8,9
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در حال حاضر ،مواد مبتنی بر پالتین به دلیل دا را بودن مزایایی ،از قبیل فعالیت کاتالیزوری باال نسبت به سایر فلزات خالص،
پایداری باال و عمر طوالنی مدت ،مؤثرترین کاتالیزورها برای اکسایش الکتروشیمیایی سوختهای مورد استفاده در پیلهای
سوختی ،نظیر هیدروژن ،متانول ،اتانول و غیره محسوب میشوند [ .]10بنابراین تهیه کاتالیزورهایی با قیمت مناسب و فعالیت
باال ،یکی از موارد چالشبرانگیز بوده و کاهش جرم پالتین مورد استفاده به ازای ناحیهی سطحی آن در طی فرآیند ساخت ،یکی
از اهداف اصلی محققین در تحقیقات پیل سوختی میباشد [ .]11استفاده از بسترهای نانو متخلخل پالتین ،یک راه حل برای
کاهش میزان پالتین مصرفی ،کنترل اندازه و شکل ساختارهای پالتینی است .این بسترهای متخلخل به دلیل داشتن مساحت
سطح باال ،حجم باالی حفرات ،حفرات منظم و یکنواخت ،موجب توزیع یکنواخت ذرات پالتین در سطح الکترود اصالح شده با
این نوع مواد میگردند [ .]10در سالهای اخیر از روش جابجایی گالوانی جهت تهیه نانو ذرات متخلخل طال و پالتین استفاده
شده است [.]12,13
گرافن اکساید ،ساختاری دو بعدی از یک الیهی منفرد شبکهای النه زنبوری کربنی میباشد ،مواد بر پایهی گرافن اکسید ،هدایت
متوسط (بسته به میزان کاهش گرافن اکسید) و پایداری شیمیایی باال و خواص الکتروشیمیایی بسیار عالی نشان میدهند .نسبت
باالی سطح به حجم گرافن اکسید و همچنین خاصیت انحاللپذیری باالی آن در حاللهای آبی و آلی به دلیل طیف گستردهای
از گروه های عاملی در سطح فعال آن ،گرافن اکسید را برای مطالعات الکتروشیمیایی و برنامههای کاربردی بسیار جذاب کرده
است .حلقههای اکسید شده ورقههای عاملدار شامل گروه زیادی از اپوکسی و گروههای هیدروکسیل میباشد ،در حالیکه ورقهها
به گروههای  –OHو  –COOHختم میشوند .ناتمام بودن یا باز بودن حلقههای انتهایی در گرافن اکساید میتواند خواص
الکترونیکی و شیمیایی آن را تغییر دهد .عالوه بر این ،آنها میتوانند به راحتی در مقادیر انبوه در مقایسه با نانو لولههای کربنی
تولید شوند [ .]14به دلیل ایجاد یک سوسپانسیون کلوئیدی پایدار توسط گرافن اکسید میتوان از آن برای آمادهسازی الیههای
مختلف انواع الکترودها استفاده کرد [.]15
در این کار  ،ابتدا گرافن اکساید کاهش یافته به روش الکتروشیمیایی بر روی الکترود مغز مداد نشانده شد و سپس نانو ذرات کبالت
با احیاء الکتروشیمیایی بر روی گرافن اکساید احیا شده ،قرار گرفتند و نهایت ًا نانو ذرات حفرهدار پالتین از طریق جابجایی گالوانی
با نانو ذرات کبالت بر روی الکترود ایجاد گردیدند .به این ترتیب وجود گرافناکساید کاهشیافته همراه نانوذرات حفرهدار پالتین
منجر به کاهش پتانسیل احیاء و افزایش جریان کاتدی واکنش آزادسازی هیدروژن گردید.
-2بخش تجربی
 -2-1محلولها
محلولهای مورد نیاز برای انجام آزمایشها به صورت زیر تهیه شدند:
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برای تهیه گرافن اکساید ابتدا محلول سوسپانسیون شده گرافن اکساید از روش هومر ]16[ 1تهیه شد و سپس جهت تهیه محلول
 100/0میلیگرم بر لیتر گرافن اکساید ،مقدار  0/001گرم از پودر گرافن اکساید به حجم  10/0میلیلیتر رسانده شد سپس برای
یکنواختی بیشتر محلول به مدت  10دقیقه داخل دستگاه اولتراسونیک قرار داده شد.
جهت تهیه محلول کلرید کبالت  20/0میلیموالر ،از نمونه جامد کلرید کبالت استفاده شد.
همچنین محلول  123/0میکرو موالر هگزاکلروپالتینیک اسید (مرک ،2آلمان) ،از رقیق کردن محلول  1000/0میلیگرم بر لیتر
هگزاکلروپالتینیک اسید تهیه شد و به این ترتیب محلول زرد رنگی برای الیه نشانی پالتین روی سطح الکترود به دست آمد.
 -2-2وسايل و تجهيزات
مطالعات انجام شده در این پروژه با استفاده از دستگاه پالروگرافی (الکتروشیمی) پار 3مدل  394صورت گرفت و از یک سیستم
سه الکترودی برای انجام روشهای مختلف الکتروشیمیایی استفاده شد که شامل الکترود مخالف از جنس پالتین ساخت شرکت
آذر الکترود ایران ،الکترود مرجع ( Ag/AgCl/KCl )sat’dو مغز مداد اصالح شده با نانو ذرات حفرهدار پالتین/گرافن اکساید
کاهش یافته با قطر  2 mmو مساحت هندسی  0/031 cm2آلمان به عنوان الکترود کار استفاده گردید .در مطالعات امپدانس از
نرمافزار

 4/9 FRAو به منظور بررسی مورفورلوژی سطح الکترودهای اصالح شده از دستگاه  FESEMمدل

) (MIRA3TESCAN-XMUو دستگاه  TEMمدل )) (Zeiss-EM10C (100 kVاستفاده شد.
 -2-3ساخت الکترود مغز مداد اصالح شده و اندازهگيري جريان حاصل از آزادسازي هيدروژن
برای اصالح سطح الکترود ،ابتدا  10/0میلی لیتر محلول گرافن اکساید تهیه شده به سل الکتروشیمیایی منتقل گردید .مغز مداد
به عنوان الکترود کار ،الکترود  Ag/AgClبه عنوان الکترود مرجع و الکترود پالتین به عنوان الکترود کمکی مورد استفاده قرار
گرفت و سپس در حالی که محلول توسط همزن مغناطیسی یکنواخت میگردید ،پتانسیل  -1/0ولت در مدت زمان  250ثانیه
به محلول اعمال گشت و گرافن اکساید روی سطح الکترود کار به صورت گرافن اکساید کاهش یافته ( 4)rGO/PGEاحیا گردید.
در مرحله بعد 10/0 ،میلیلیتر محلول کلریدکبالت  20/0میلیموالر به داخل سل منتقل گردید و در حالی که محلول همچنان
توسط همزن مغناطیسی همزده میشد ،با همان روش قبل اما با اعمال پتانسیل  -1/15ولت و زمان  209ثانیه نانوذرات کبالت
روی گرافن اکسایدهای احیا شده روی سطح الکترود ،به صورت ( 5)CoNPs/rGO/PGEایجاد گردیدند .جهت تعویض اتمهای
کبالت با اتمهای پالتین 10/0 ،میلیلیتر محلول هگزاکلروپالتینیک اسید به داخل سل منتقل گردید و اینبار به صورت مدار باز

1 - Hummers
2 - Merck
3 - PAR
4 - Reduced Graphene Oxide/Pencil Graphite Electrode
5 -Cobalt Nano Particles/Reduced Graphene Oxide/Pencil Graphite Electrode
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و بدون اعمال پتانسیل به مدت  10دقیقه زمان داده شد تا تعدادی از یونهای پالتین در نتیجه جابجایی گالوانی با اتمهای
کبالت ،به طور خودبخودی و به صورت ( 1)HPtNPs/rGO/PGEکاهیده شده و جایگزین کبالتهای موجود در سطح الکترود
کار شوند.
نهایت ًا الکترود مغز مداد اصالح شده در مرحله قبل ،داخل محلول اسید سولفوریک  0/5موالر به همراه الکترود مرجع و کمکی
قرار داده شد .آنگاه اعمال پتانسیل در محدودهی صفر تا  -1/2ولت به روش ولتامتری روبش خطی با سرعت روبش 10/0 mV/s
انجام شد.
 -3بحث و نتیجهگیری
 -3-1بهينهسازي طراحي الکترود با استفاده از روش CCD

طراحی ترکیب مرکزی ،)CCD(2مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل (فاکتورها) یک فرآیند بر روی متغیرهای وابسته (پاسخ) آن از
طریق انجام یک مجموعه آزمایشات هدفمند میباشد .این روشها با کمترین هزینه و صرف وقت ،بیشترین بازدهی را فراهم
میآورند .تاکنون روشهای طراحی آزمایش متفاوتی شناخته و بررسی شدهاند که هر کدام از اینها کاربردهای مخصوص به خود
را دارا میباشند و بسته به نوع هدف ،روش طراحی آزمایش مورد نظر انتخاب میشود .اهداف روشهای طراحی آزمایش ،تعیین
مؤثرترین فاکتورها بر روی پاسخ ،تعیین میزان تأ ثیر هر فاکتور بر روی پاسخ و یافتن مقدار بهینه فاکتورها جهت حصول پاسخ
بهینه میباشد [.]17
در ابتدا جهت انتخاب متغیرهای مؤثر بر میزان جریان الکترود اصالح شده  ،HPtNPs/rGO/PGEروش پالکت-بورمن 3به کار
برده شد 12 .آزمایش طراحی شد و سپس با رسم منحنی پارتو( 4شکل  )1که میزان تأثیر متغیرها را روی پاسخ اندازهگیری شده
در سطح اطمینان  %95نشان میدهد ،مشاهده شد که چهار پارامتر زمان و پتانسیل ترسیب الکتریکی کبالت ،غلظتهای گرافن
اکساید و پالتین بیشترین تأثیر را روی پاسخ اندازهگیری شده دارند.

شکل  -1منحنی پارتو نشاندهنده میزان تأثیر متغیرها روی پاسخ در سطح اطمینان %95
1- Hollow Platinum Nano Particles/Reduced Graphene Oxide/Pencil Graphite Electrode
2- Central Composite Design
3 - Plackett-Burman
4 - Pareto
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بنابراین جهت بهینه سازی این متغیرها با استفاده از روش  CCDتعداد  27آزمایش طراحی شد و جریانهای حاصل اندازهگیری
شدند .در این  27آزمایش مقادیر مختلف از این چهار متغیر و مقادیر ثابت از سایر متغیرها استفاده گردید .که مقادیر سایر
متغیرها برای پارامترهای پتانسیل و زمان احیا گرافن اکساید ،غلظت کبالت و زمان ترسیب پالتین به ترتیب برابر  -1/0ولت،
 250ثانیه 20/0 ،میلی موالر و  10دقیقه میباشد.
در این آزمایش از تکنیک ولتامتری روبش خطی ،غلظت اسید سولفوریک  0/5 Mو سرعت روبش پتانسیل 10/0میلیولت بر
ثانیه در محدوده پتانسیل صفر تا  -1/2 Vاستفاده شده است و سپس توسط نرمافزار ) MiniTab (ver. 16مدل پاسخ بر حسب
این چهار متغیر ساخته شده و منحنیهای بهینهسازی به دست آمد که در شکل  2نشان داده شده است .نهایت ًا با استفاده از
منحنیهای بهینهسازی در شکل  2مقادیر بهینه برای زمان و پتانسیل ترسیب الکتریکی کبالت ،غلظت گرافن اکساید و پالتین
به ترتیب برابر  209ثانیه -1/15 ،ولت 100/0 ،میلیگرم بر لیتر و  123/0میکروموالر بدست آمدند.

شکل  -2منحنی بهینهسازی پارامترهای زمان و پتانسیل کبالت ،غلظت گرافن اکساید و پالتین

پس از بهینهسازی مواد و عوامل مؤثر در طراحی الکترود توسط روش  ،CCDدر ادامه اثر غلظت اسید سولفوریک بر روی دانسیته
جریان  1HERدر سطح الکترود  HPtNPs/rGo/PGEمورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که اسید سولفوریک با غلظت 0/5
موالر بهترین پاسخ را ایجاد میکند و غلظتهای باالتر باعث تولید حبابهای هیدروژن روی سطح الکترود میشد و تولید و
تجمع زیاد حبابهای هیدروژن به ازای این غلظتها ،منجر به نوفهای شدن جریان میشود.
 -3-2بررسي ولتامتري روبش خطي فرآيند  HERدر سطح الکترودهاي اصالح شده
به منظور بررسی تغییرات رفتار الکتروشیمیایی در سطح الکترود مغز مداد و بررسی توانایی الکترود اصالح شده در بهبود رفتار
الکتروشیمیایی ،پاسخ الکتروشیمیایی در سطح الکترودهای مختلف از قبیل :الکترود مغز مداد برهنه ،2الکترودهای مغز مداد

1 - Hydrogen Evolving Reaction
2 - Bare
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اصالح شده با گرا فن اکساید کاهش یافته ،نانوذرات کبالت/گرافن اکساید کاهش یافته ،نانو ذرات پالتین حفرهدار/گرافن اکساید
کاهش یافته مورد مقایسه قرار گرفت.
فعالیت الکترود ساخته شده برای فرآیند  ،HERتوسط روش ولتامتری روبش خطی در محلول اسید سولفوریک  0/5 Mمورد
بررسی قرار گرفت .مقایسه ولتاموگرامهای روبش خطی  HERدر سطح الکترود مغز مداد برهنه و الکترودهای مغز مداد اصالح
شده در محلول اسید سولفوریک  0/5 Mنشان میدهد که فرآیند  HERمیتواند بر روی الکترود مغز مداد اصالح شده کاتالیز
شود .با توجه به شکل  3واضح است که فعالیت الکترود مغز مداد برهنه برای  HERدر مقایسه با الکترودهای مغز مداد اصالح
شده ،چندین مرتبه کوچکتر میباشد .با پیشرفت اصالح کردن سطح الکترود مغز مداد توانایی کاتالیزوری آن نسبت به الکترود
برهنه بهبود مییابد .همانطور که میتوان در این شکل دید ،شیب نمودار دانسیته جریان-پتانسیل برای الکترود اصالح شده با
 HPtNPs/rGO/PGEتندتر از شیب سایر الکترودها میباشد به گونهای که دانسیته جریان  HERتقویت شده و پتانسیل شروع
آن به سمت پتانسیلهای کم منفیتر جابجا می شود .دارا بودن مساحت سطح ویژه باال ،توزیع یکنواخت نانوذرات پالتین میتواند
از عوامل بهبود خاصیت الکتروکاتالیزوری الکترود اصالح شده فوق برای  HERباشد.

شکل  -3ولتاموگرامهای روبش خطی( )aالکترود مغز مداد برهنه )b( ،الکترود مغز مداد اصالح شده با  )c( ،rGO/PGEالکترود اصالح شده با
 CoNPs/rGO/PGEو ( )dالکترود اصالح شده با  ،HPtNPs/rGO/PGEدر محلول  0/5 Mاز  H2SO4و سرعت روبش 10/0mV s-1

 -3-3بررسي مورفولوژي سطح الکترود  HPtNPs/rGO/PGEبا ميکروسکوپ الکتروني روبشي نشر

ميداني1

()FESEM
به منظور بررسی مورفورلوژی سطح الکترودهای اصالح شده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ
الکترونی عبوری (TEM(2استفاده شد .در شکل  4تصاویر  FESEMمربوط به سطح الکترود مغزمداد برهنه ( )6aو
الکترودهای ) ،rGO/PGE (6bو ) HPtNPs/rGO/PGE (6cنشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در قسمت
( )bصفحات گرافن اکساید به خوبی دیده میشود و در قسمت ( )cنانوذرات پالتین جایگزین کبالتهای موجود در سطح الکترود
شده اند و به خوبی در بین صفحات گرافن اکساید پخش شدهاند .همچنین در قسمت ( )dتصویر  ،TEMحفرات ایجاد شده در

1 - Field Emission Scanning Electron Microscope
2 - Transmission Electron Microscopy
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سطح الکترود اصالح شده را نشان میدهد .مشخصهیابی الکترود اصالح شده قبل و بعد از جابجایی گالوانی از طریق بررسی ریخت
شناسی ( 1EDXشکل  ،)5وقوع جابجایی گالوانی ناشی از تعویض یونهای پالتین با اتمهای کبالت را تأیید کرد.

شکل -4تصاویر  FESEMاز سطح الکترود مغز مداد ) (aبرهنه (b) ،اصالح شده با  )c( ،rGO/PGEاصالح شده با (d) ،HPtNP/rGO/PGE
تصویر TEMاز حفرات موجود در سطح الکترود اصالح شده

شکل -5تصویر  EDXاز سطح الکترود اصالح شده با HPtNP/rGO/PGE

 -3-4مطالعه طيفنگاري امپدانس الکتروشيميايي الکترود اصالح شده
به منظور بررسی تغییرات رفتار الکتروشیمیایی از طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISاستفاده شد .در این راستا ،طیف
امپدانس الکتروشیمیایی محلولی با نسبت مولی برابر از زوج اکسنده/کاهنده  [Fe(CN)6]3-/4-در سطح هر یک از الکترودهای
برهنه و اصالح شده در محدوده فرکانس  10/0هرتز تا  100/0کیلوهرتز و ولتاژ جریان متناوب  5/0میلیولت ثبت شد و به
صورت منحنی نایکوئیست Zim 2نسبت به Zreدرشکل  6نشان داده شده است.

3 - Energy Dispersive X-ray
2 - Nyquist plot
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در نمودار نایکوئیست ،قطر نیمدایره ،معرف مقاومت انتقال بار ( )Rctاست .با استفاده از این شکل مقادیر مقاومت انتقال بار برای
الکترودهای برهنه CoNPs/rGO/PGE ، rGO/PGE ،و  HPtNPs/rGO/PGEبه ترتیب  7/3 ،7/5 ،52و  4/6کیلو اهم به
دست میآید .بنابراین ،مقاومت انتقال بار بین واکنشگر و سطح الکترودهای اصالح شده نسبت به الکترود برهنه به شدت کاهش
یافته است .البته در بین الکترودهای اصالح شده نیز مقاومت انتقال بار به ترتیب از  ، rGO/PGEبه  CoNPs/rGO/PGEو به
 HPtNPs/rGO/PGEکاهش مییابد ،که این کاهش مقاومت میتواند به افزایش هدایت و افزایش سطح الکترود در اثر وجود
گرافن اکساید کاهش یافته و نانوذرات فلزی کبالت و پالتین نسبت داده شود.

شکل  - 6منحنی نایکوئیست  ،HPtNPs/rGO/PGE ،CoNPs/rGO/PGE ، rGO/PGE ،Bareدر محلول حاوی  5/0میلی موالر زوج
ردوکس  [Fe(CN)6]3-/4-در  0/1 KClموالر در محدوده فرکانس  10/0هرتز تا  100/0کیلوهرتز و ولتاژ جریان متناوب  5/0میلی ولت

-3-5تجزيه سينتيکي فرآيند  HERاز طريق رسم منحنيهاي تافل
نمودار تافل بر اساس قسمت ابتدایی شروع فرآیند  HERدر ولتاموگرام روبش خطی در محلول اسید سولفوریک 0/5 Mبر سطح
هر کدام از الکترودهای مورد مطالعه رسم شد .قسمت باال رونده از نمودار ،انتخاب گردید .با رسم منحنی تافل مقادیر ضریب
انتقال الکترون و دانسیته جریان مبادله با توجه به آن محاسبه شد .ضریب انتقال الکترون از روی شیب منحنی تافل و دانسیته
جریان مبادله ( )j0از روی عرض از مبدأ آن قابل تعیین است .این محاسبات با توجه
به رابطه تافل (معادله  )4انجام گرفت [.]18
()4
در این رابطه R ،ثابت عمومی گاز ایدهال T ،دمای مطلق بر حسب کلوین ،و  Fثابت فارادی η ،پتانسیل مازاد α ،ضریب انتقال
الکترون j0 ،دانسیته جریان مبادله و  jدانسیته جریان خوانده شده در هر پتانسیل میباشد .در جدول  1پارامترهای تافل محاسبه
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شده برای واکنش  HERدر سطح الکترودهای مغز مداد برهنه و اصالح شده ارائه شد .در مورد مکانیسم فرایند  ،HERسه مرحله
واکنش محتمل برای انجام این فرایند در محیط اسیدی مطرح است [.]19
( )5واکنش ولمر-1تخلیه الکترودی
( )6واکنش

هیروفسکی2

( )7واکنش

تافل3

شیب نمودار تافل خصلت یک کاتالیزور است که توسط مرحله تعیین کننده سرعت ( )RDS4در فرایند  HERمشخص میشود
[ .] 20تعیین و تفسیر شیب تافل برای نشان دادن مراحل مختلف موجود در واکنش مدنظر اهمیت دارد .ضریب انتقال الکترون
در یک واکنش چند مرحلهای ،به مرحله تعیین کننده سرعت بستگی دارد [ ،α=0/5 .]21مکانیسمی را توصیف میکند که در
آن ،سرعت فرایند  ،HERمستقل از ماهیت باز ترکیب هیدروژن ،به وسیله مرحله تخلیه الکترودی کنترل میشود .این در حالی
است که  ،α=1/5به مکانیسم ولمر-هیروفسکی و  α=2به مکانیسم ولمر-تافل اشاره میکند که به ترتیب ،به عنوان مکانیسم
تخلیه/واجذب الکترودی جفت شده و مکانیسم تخلیه/واجذب شیمیایی جفت شده ،محتملترین مکانیسمها در اضافه ولتاژهای
باال هستند.
در این کار ،مقدار  αحدود  0/5برای الکترود مغز مداد اصالح شده با HPtNPs/rGO/PGEبرآورد گردید که این مقدار به
مکانیسم شامل مرحله تخلیه الکترودی به عنوان تعیینکننده سرعت ،اشاره میکند.
دانسیته جریان مبادله ،پارامتر دیگری است که برای ارزیابی کارایی هر کاتالیزور مورد بررسی ،قرار میگیرد .هر چه دانسیته
جریان مبادله باالتر باشد ،بیان کننده خصلت کاتالیزوری بهتر است [ .]22در این کار ،لگاریتم دانسیته جریان مبادله با استفاده
از عرض از مبد أ نمودار تافل و نرمالیزه شدن بر حسب سطح هندسی برای الکترودهای اصالح شده به دست آمد .نتایج حاکی از
آن است که مقدار  j0برای فرایند  HERدر سطح الکترود مغز مداد اصالح شده با  ،HPtNPs/rGO/PGEنسبت به مقدار بدست
آمده در سطح الکترود مغز مداد برهنه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .این نتیجه ،تقویت فعالیت کاتالیزوری پالتین
برای فرایند  HERرا تأیید میکند.

1 - Volmer reaction
2 - Heyrovsky reaction
3 - Tafel reaction
4 - Rate Determining Step
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جدول  -1پارامترهای سینتیکی فرایند  HERاز طریق رسم منحنیهای تافل
الکترود

-1

α

)Log (j /mA cm-2

)j0 (mA cm-2

شیب) (mV dec

-5/91

-6

1/23×10

198/8

0/297

rGO/PGE

-4/57

2/69×5-10

192/9

0/306

CoNPs/rGO/PGE

-4/44

4/47× 10

147/9

0/396

HPtNPs /rGO/PGE

-4/00

1/00×4-10

138/5

0/415

الکترود مغز مداد برهنه

5-

محلول آزمایش :اسید سولفوریک 0/5 M
-3-6اندازهگيري کرونوآمپرومتري به منظور تعيين پايداري الکترود مغز مداد اصالح شده با HPtNPs/rGO/PGE

پایداری طوالنی مدت الکترود اصالح شده با  HPtNPs/rGO/PGEبرای فرایند  ،HERبا استفاده از منحنی کرونوآمپرومتری
ثبت شده در پتانسیل  -0/9 Vنسبت به ) ،Ag/AgCl/KCl (sat’dدر محلول اسید سولفوریک  ،0/5 Mمورد بررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داد که حتی پس از  45دقیقه اعمال پتانسیل به الکترودهای اصالح شده ،تغییری در دانسیته جریان ایجاد نمیشود

که این امر حاکی از پایداری قابل توجه الکترود اصالح شده  HPtNPs/rGO/PGEبرای فرایند  HERمیباشد.
 -4نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،تأثیر روشهای الکتروشیمیایی تهیه نانوذرات حفرهدار پالتین/گرافن اکساید کاهش یافته بر روی سطح الکترود
مغز مداد جهت فرایند  HERبررسی گردید .در این مطالعه ،با استفاده از روش ساده جابجایی گالوانی از طریق قرار دادن الکترود
مغز مداد اصالح شده با  CoNPs/rGO/PGEدر محلولی از  H2PtCl6استفاده شد .فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترود مغز مداد
اصالح شده با  HPtNPs/rGO/PGEبرای  HERبا فعالیت الکترود مغز مداد برهنه تحت شرایط مشابه ،مقایسه گردید .نتایج
بدست آمده توانایی الکتروکاتالیزوری بهتری را برای کاتالیزور موجود بر سطح الکترود مغز مداد نشان دادند .داشتن مساحت
سطح باال ،توزیع باریک اندازه حفرات و توزیع یکنواخت نانوذرات پالتین روی سطح الکترود میتواند از دالیل خواص
الکتروکاتالیزوی  HPtNPs/rGO/PGEموجود بر سطح الکترود باشد.
در نهایت با توجه به اهمیت تهیه الکتروکاتالیزورهایی با کارایی مناسب و ارزان قیمت ،در راستای الکتروکاتالیز فرایندهای انتقال
الکترون پیل سوختی ،تهیه بسترهای جدید با مساحت سطح باال که امکان توزیع یکنواخت نانو ذرات فلزی را افزایش داده ،از
ارزش باالیی برخوردار است .کاتالیزورهای نانو متخلخل پالتینی دسته جدیدی از این بسترها بوده که موضوعات بسیار گستردهای
را در مقابل پژوهشگران قرار داده است.
 -5تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان صمیمانه تشکر مینمایند.
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