سال شانزدهم ،شماره  58بهار 1400

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر
رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی
ناجی*

علیرضا رحمانیان ،لیال
دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران
تاريخ دريافت98/06/04 :

تاريخ تصحيح98/12/19:

تاريخ پذيرش99/01/28:

چکيده
در این پژوهش ،اکسایش الکتروشیمیایی پارچه کربنی با تغییر پارامترهای سنتزی از جمله دما ،تجدید الکترولیت ،نوع کاتیون و غلظت اکسنده ،زمان و
مقدار پتانسیل اعمالی مورد بررسی قرار گرفتهاست .اثر هر یک از پارامترهای ستنزی اشارهشده با مطالعه رفتار الکتروشیمیایی پارچههای کربنی اکسیدشده
توسط آزمونهای ولتامتری چرخهای ( )CVو شارژ/دشارژ جریان ثابت ( )GCDبررسی شدهاست .اکسایش الکتروشیمیایی پارچه کربنی با تکنیک
پتانسیواستات و در حضور اکسنده آمونیوم سولفات ( )(NH4)2SO4انجام شدهاست .نتایج این پژوهش مقدار مطلوب پارامترهای سنتزی برای دستیابی به
پارچه کربنی اکسیدشده با ظرفیت خازنی باال را مشخص کردند .در بخش دوم این پژوهش اکسایش الکتروشیمیایی پارچه کربنی با روش مرسوم اکسایش
هیدروترمال در حضور اسید نیتریک ( ) HNO3مقایسه شده و کارآیی این دو روش در دستیابی به پارچه کربنی فعال با ظرفیت خازنی باال مورد مقایسه
قرار گرفتهاست .مقدار ظرفیت خازنی محاسبهشده برای پارچههای کربنی فعالشده برابر با  0/46و  0/39 mF/cm2در چگالی جریان  4 mA/cm2به
ترتیب برای نمونههای اکسیدشده به روش الکتروشیمیایی و روش هیدروترمال بودهاست .نتایج نشان داد که روش الکتروشیمیایی روش بسیار مطلوبی
برای فعالسازی پارچه کربنی در مدت زمان کوتاه به منظور استفاده در کاربردهای ابرخازن است.
کلمات کلیدی :اکسایش الکتروشیمیایی ،پارچه کربنی ،آمونیوم سولفات ،ظرفیت خازنی.

 -1مقدمه
پارچه کربنی تجاری از میکروفیبرهای کربنی تشکککیش هک

که بصککترپ پارچهای منعطف به یک یگر بافته هک ان  .پارچههای

کربنی به دلیش ه ایت الکتریکی باال ،مقاومت باال در برابر ختردگی ،اسکککتمکاک مکانیکی زیاد ،تتلی ارزای تیوت و سکککاختار
متخلخش و منعطف کاربرد زیادی در سکککاخت ابزارهای ذخیر کنن
عنتای جوعکنن

انرژی مانن ابرخازی ها و باتری های لیتیتمی منعطف به

جریای و یا ب ستری برای ن شان ی متاد فعال دارد [ .]4-1اما پارچههای کربنی برای ا ستفاد به عنتای ب ستر

متاد فعال دارای ویژگیهای نامطلتبی از تبیش آبگریزبتدی فیبرهای کربنی ،مساحت سطح کم ،فعالیت الکتروهیویایی ضعیف و
کمبتدی مکایهای فعال برای ات صال متاد فعال الکترو هیویایی ا ست که کاربرد گ سترد آی را با مم ودیت متاجه کرد ا ست
[.]5-7

* .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی تجزیه ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران
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یکی از ا ستراتژیهای متثر در را ستای برطرفکردی این مم ودیتها اک سایش پارچه کربنی و متعاتب آی فعال سازی سطح این
ب ستر ا ست .طی فرآین اک سایش گرو های عاملی اک سیژیدار برروی سطح میکروفیبرهای کربنی ایجاد ه
خا صیت آب و ستی به سطح ب ستر ،مکایهای منا سبی برای ات صال با متاد فعال ن شان ه

و عالو بر القای

بر روی آنها ختاهن بتد [ 5و .]8

هوچنین اک سایش پارچه کربنی با تخریب سطح صاف میکروفیبرهای کربنی و ایجاد ساختارهای هیارمانن بر روی آی سبب
افزایش تابش تتجه مساحت سطح ویژ آی ختاه ه [.]9
تاکنتی روشهای مختلفی برای اکسککایش سککطح بسککتر کربنی گزارش ه ک ان از تبیش اکسککایش هککیویایی [ 4و  10و ،]11
الکتروهیویایی [ 8و  9و  ،]15-12حرارتی [ ،]16هی روترمال [ ،]17با استفاد از جت پالسوا [ ]18و امتاج مایکروویت [ .]7در
این میای ،روش اک سایش الکترو هیویایی در ح ضتر مملتلهای آبی نوکهای مع نی مانن آمتنیتک ستلفاپ ( )(NH4)2SO4به
عنتای یک ا ستراتژی سبز برای اک سایش سریع و آ سای پارچه کربنی به دور از ا ستفاد از متاد به ه پ خترن

مترد تتجه

ترارگرفتها ست [ .]9اک سایش الکترو هیویایی ب سترهای کربنی میتتان در ممیطهای ا سی ی ،خنثی و یا بازی دنبال هتد.
میزای اکسککایش و اثراپ سککطمی آی با تغییر  pHممیط الکترولیت میتتان متفاوپ باهک  .در ممیطهای اسککی
منجر به کاتالیز واکنش افزایش الکترویدوسککتی آب به سککاختارهای کانجتگه بسککتر کربنی ه ک

ی حضککتر H+

و منجر به ایجاد اکسککی های

سطمی می هتد .از هوین رو با افزایش  pHالکترولیت و رسی ی به نقطه خنثی سرعت اک سایش کربن نیز به میزای تابشتتجهی
کاهش می یاب  .در مقابش ،در ممیط های بازی اکسکککایش الکتروهکککیویایی از مکانیزک رادیکالی با تتلی رادیکال های فعال
هی روک سیش (• )OHکه توایش بی شتری به واکنش با زنجیر های آلکیلی ساختار کربنی دارن پیش میرود .هوچنین اک سایش
در ممیط بازی میتتان منجر به تملیش بیشتر سطح بستر کربنی در مقایسه با اکسایش اسی ی و یا خنثی هتد [.]19
در این پژوهش ،با تغییر پارامترهای تأثیرگذار بر اک سایش الکترو هیویایی پارچه کربنی در ح ضتر اک سن
یک بر رفتار الکترو هیویایی پارچه کربنی اک سی ه

 ،(NH4)2SO4اثر هر

مترد برر سی ترار گرفتها ست .پارامترهای مترد مطالعه عبارتن از دما،

تج ی الکترولیت ،نتع کاتیتی و غلظت اک سن  ،زمای و مق ار پتان سیش اعوالی .در پایای فعالیت الکترو هیویایی پارچه کربنی
اکسککی هکک

به روش الکتروهککیویایی با نوتنه اکسککی هکک

الکتروهیویایی نوتنههای سنتزه

به روش هی رترمال مترد مقایسککه ترار گرفتهاسککت .فعالیت

با آزمتیهای ولتامتری چرخهای ( ،)CV1هارژ/دهارژ جریای ثابت ( )GCD2و طیف سنجی

امپ انس الکتروهیویایی ( )EIS3سنجی

ه ان .
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 -2مواد و روش انجام تحقیق
توامی متاد اولیه مترد اسککتفاد در این پژوهش دارای خلتص آزمایشککگاهی بتد و به هوای حالت تهیههکک

مترد اسککتفاد

ترارگرفته است .پارچه کربنی ( )CCمترد استفاد ساخت هرکت ( AvCarbآمریکا) بتد است .هستشتی پارچه کربنی در یک
حواک فراصکککتپ 4یک بار در مملتل آب مقطر و بار دیگر در اتانتل خالص با تابش امتاج فراصکککتپ به م پ  15دتیقه انجاک
ه است.
به منظتر اکسایش الکتروهیویایی پارچه کربنی از یک سیستم دو الکترودی هامش الکترود میله پالتین به عنتای کات و پارچه
کربنی به ابعاد  1در  1سککانتیوتر به عنتای آن اسککتفاد هکک

و الکترولیت در این سککیسککتم نیز مملتل آبی حاوی اکسککن

 )NH4)2SO4بتد ا ست .هوچنین از یک منبع تغذیه ولتاژ م ستقیم به منظتر فراهمکردی پتان سیشهای متردنیاز در این پژوهش
ا ستفاد ه ا ست .تغییراپ سطمی نا هی از اک سایش ب ستر کربنی تت سط میکرو سکتپ الکترونی روب شی م ل  VEGA3از
هرکت ( TESCANفران سه) مترد مطالعه ترار گرفتها ست .م شخ صهیابیهای الکترو هیویایی انجاک ه

بر روی الکترودهای

پارچه کربنی با استفاد از یک سیستم سه الکترودی متشکش از الکترود پالتین میلهای ،الکترود نقر /نقر کلری ( )Ag/AgClو
پارچه کربنی اکسکککی هککک

به ترتیب به عنتای الکترودهای جوعکنن

جریای ،مرجع و کار مترد اسکککتفاد ترار گرفتهاسکککت.

الکترولیت در این سککیسککتم مملتل آبی  1 Mاسککی سککتلفتریک ( )H2SO4بتد اسککت .توامی آزمتیهای CVبا سککرعت روبش
پتان سیش  30 mV/sو  GCDبا اعوال چگالی جریای ثابت  4 mA/cm2و  EISنیز در پتان سیش م ار باز و باز فرکان سی  0/01تا
 100000 Hzتتسط دستگا سنجش الکتروهیویایی پتانسیتاستاپ/گالتانتاستاپ م ل  Zive Sp1از هرکت ( WonATechکر
جنتبی) انجاک هکک اسککت .هوچنین تطبیق رفتار الکتروهککیویایی نوتنهها در آزمتی  EISبا یک م ار معادل الکتریکی تتسککط
نرکافزار  ZSimpWinصترپ گرفتهاست.
بررسککی پارامتر سککنتزی دما با انجاک واکنش اکس کایش پارچه کربنی در دو دمای ممیط ( )27 °Cو دمای  45 °Cمترد مطالعه
ترار گرفتها ست .ب ین منظتر اک سایش پارچه کربنی یک بار در دمای ممیط با اعوال پتان سیش  +10/0 Vبه الکترود آن پارچه
کربنی در مملتل الکترولیت  )NH4)2SO4 0/1 Mبه م پ  20دتیقه انجاک ه
 45 °Cتکرار ه  .پارچههای کربنی اکسی ه

و بار دیگر این آزمایش بر روی گرمکن با دمای

پس از خروج از الکترولیت با آب مقطر هستشت ه ان .

در گاک بع ی ،با تتجه به تغییر رنگ هکک ی مملتل الکترولیت در حین اکسککایش پارچه کربنی ،از بیرنگ به تهت ای روهککن،
تاز سازی الکترولیت در میانه واکنش اک سایش مترد برر سی ترار گرفت .ب ین منظتر یک بار اک سایش پارچه کربنی با هرایط
تبش در دمای ممیط به م پ  20دتیقه انجاک گرفت و بار دیگر پس از گذهککت  10دتیقه از واکنش ،با تتتف اعوال پتانسککیش،

Ultrasonic bath
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مملتل الکترولیت بطتر کامش با مملتل تاز  )NH4)2SO4جایگزین ه ک

رحمانيان و ناجي

و واکنش با اعوال مج د پتانسککیش به م پ  10دتیقه

دیگر ادامه داد ه .
با تغییر ماهیت کاتیتی متصککش به آنیتی سککتلفاپ در اکسککن  ،با جایگزینی  H2SO4به جای  ،(NH4)2SO4اثر این عامش نیز در
میزای اک سایش پارچه کربنی مترد برر سی ترارگرفت .ب ین ترتیب واکنش اک سایش مطابق

هرایط تبش این بار در مملتل M

 H2SO4 0/1به م پ  20دتیقه انجاک ه .
با انجاک اک سایش بر روی پارچه کربنی در دو غلظت متفاوپ از اک سن  0/1 ،و  ،(NH4)2SO4 0/2 Mاثر غلظت اک سن

برر سی

ه  .در این بخش از آزمای شاپ ،پتان سیش اعوالی و م پ زمای واکنش مطابق تبش به ترتیب  +10/0 Vو  20دتیقه برای هردو
واکنش یکسای در نظر گرفته ه است .اثر زمای بر میزای اکسایش و رفتار الکتروهیویایی پارچه کربنی نیز با انجاک دو واکنش
اکسکککایش یکی در م پ زمای  20دتیقه و دیگری به م پ  60دتیقه در مملتل الکترولیت  (NH4)2SO4 0/2 Mدر پتانسکککیش
ثابت  +10/0 Vانجاک گرفت.
با درنظر گرفتن این مت ضتع که اعوال پتان سیش به میزای  +10/0 Vعالو بر اک سایش ب ستر کربنی سبب آبکافت آب متجتد در
الکترولیت نیز ختاه ه  ،اک سایش پارچه کربنی یک بار در پتان سیلی کوتر از پتان سیش تجزیه الکترو هیویایی آب ()1/23 V
انجاک ه

و نتای ج آی با تبش مقای سه ه تا عامش پتان سیش نیز به عنتای یکی از عتامش مهم دخیش در میزای اک سایش پارچه

کربنی مترد برر سی ترارگیرد .تعیین پتان سیش منا سب در مم ود ا هار ه

نیز از طریق انجاک آزمتی ولتامتری روبش خطی

( )LSV5در مملتل آمتنیتک ستلفاپ  0/2 Mدر سیستم دو الکترودی مشابه سیستم مترد استفاد برای اکسایش پارچه کربنی
انجاک گرفت.
در پایای کارآیی روش اکسککایش الکتروهککیویایی با روش مرسککتک اکسککایش هی روترمال مترد مقایسککه ترارگرفت .اکسککایش
هی روترمال پارچه کربنی با ترار دادی تکه  1در  1سانتیوتر از پارچه کربنی هستشتداد ه

دروی اتتکالو حاوی مملتل غلیظ

اسکککی نیتریک ( )%65و تراردادی آی در دمای  90 °Cبه م پ  8سکککاعت انجاک هککک  .نوتنه ب سکککتآم

با این روش

نامگذاری ه است .هوچنین به منظتر مقایسه بیشتر این دو روش ،پس از کاهش پارچههای کربنی اکسی ه

hydT

تتسط کاهن

سکک یم بتروهی ری ( ،)NaBH4رفتار الکتروهککیویایی آنها مترد مطالعه ترار گرفت .ب ین ترتیب فرآین کاهش و دسککتیابی به
پارچه کربنی فعال ه

از طریق تراردادی پارچههای کربنی اک سی ه

در مملتل آبی  NaBH4در دمای  75 °Cبه م پ 20

دتیقه انجاک ه .

Linear sweep voltammetry
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سیستم نامگذاری نوتنههای اکسی ه
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بر طبق روشهای اهار ه  ،در ج ول ( )1معرفی ه است .در این سیستم ،پارچه

کربنی که در دمای ممیط ،پتانسککیش  ،+10/0 Vبه م پ  20دتیقه ،با غلظت اکسککن
الکترولیت در حین واکنش سنتز ه
پارامتر تغییرداد ه ک

 (NH4)2SO4 0/1 Mو ب وی تاز سککازی
و سایر نوتنهها با ذکر مق ار یا نتع

به عنتای نوتنه پایه تمت ناک  baseنامگذاری ه

نامگذاری ه ک اسککت .هککایای ذکر اسککت که در مقابش ناک نوتنههای کاهشیافته از واژ  reduced6دروی

پرانتز استفاد ه است.
ناک نوتنه
base
base-45
base-1/2
base-H
base-0.2
base-60
base-1.1

جدول  -1سیستم نامگذاری نمونههای اکسیدشده به روش الکتروشیمیایی
غلظت اکسن ( )Mزمای (دتیقه) پتانسیش ()V
دما ( )°Cتاز سازی الکترولیت کاتیتی اکسن
27
45
27
27
27
27
27

میانه واکنش
-

+

NH4

+

NH4

+

NH4
+

H

+

NH4

+

NH4

NH4+

20
20
20
20
20
60
20

0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2

+10/0
+10/0
+10/0
+10/0
+10/0
+10/0
+1/1

 -3نتایج و بحث
هککش  1تصکاویر  SEMاز میکروفیبرهای کربنی  CCرا تبش و بع از اکسکایش الکتروهکیویایی نشکای میده  .هوانطتر که در
بخش مق مه اهار ه و در هکش ( 1ب) برای نوتنه پایه اکسی ه
اک سن

( )baseدی

میهتد ،اکسایش الکتروهیویایی در حضتر

 (NH4)2SO4با متفقیت تادر به ایجاد ساختارهای هیارمانن و عویقی در امت اد طتل میکروفیبرهای کربنی ه ا ست

که نتیجه آی افزایش مسککاحت سککطح نوتنه ختاه بتد .هوچنین بهمریختگی ایجادهک

در جهتگیری میکروفیبرهای کربنی

ب لیش ایجاد هکست در طتل میکروفیبرها ناهی از گسترش بیش از ان ار هیارها بتد است.

شکل  -1تصاویر  SEMاز میکروفیبرهای کربنی (الف) قبل از اکسایش ( )CCو (ب) بعد از اکسایش الکتروشیمیایی (.)base
 6کاهش یافته
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اولین پارامتر سککنتزی مترد بررسککی دمای الکترولیت در حین اکسککایش

رحمانيان و ناجي

الکتروهککیویایی پارچه کربنی در حضککتر (NH4)2SO4

بتد ا ست .اثر افزایش دما در واکنش اک سایش ب ستر کربنی با مطالعه رفتار الکترو هیویایی پارچه کربنی اک سی ه

تت سط

آزمتیهای  CVو  GCDمترد مطالعه ترار گرفته که نتایج آی در هکش  2نوایش داد ه است.

شکل ( -2الف) منحنیهای ولتامتری چرخهای و (ب) شارژ/دشارژ نمونههای  base-1/2 ،base-45 ،baseو .base-H

هوانطتر که در هکککش ( 2الف) دی

میهککتد ،چگالیهای جریای ثبتهکک

در نوتنه  baseبیشککتر از نوتنه  base-45بتد که

مملتل الکترولیت آی تا  45 °Cحرارپ دی است .هوچنین ظرفیت خازنی مماسبه ه
(هکککش ( 2ب)) بیانگر ظرفیت بیشککتر القاهکک

بر اساس منمنی هارژ/دهارژ نوتنهها

در نوتنه  baseبا میزای  0/30 mF/cm2نسککبت به نوتنه  base-45با ظرفیت

 0/24 mF/cm2در چگالی جریای  4 mA/cm2بتد ا ست .با تتجه به هکش منمنیهای هارژ و د هارژ نوتنهها که دارای انمراف
از حالت خط راسککت (مربتط به ظرفیت خازنی الیه دوگانه الکتریکی ( ))EDLC7کامش اسککت نتیجه میهککتد که ظرفیتهای
مماسککبههک

برای پارچههای کربنی اکسککی هک

متشکککش از هردو ظرفیت  EDLCو هککبه خازنی میباهک  .بنابراین میتتای

بی شتربتدی ظرفیت در نوتنه  baseرا به میزای بی شتر گرو های عاملی اک سیژیدار ایجاد ه

بر روی سطح ب ستر کربنی (با

ظرفیت هبه خازنی) و نیز ایجاد نقصهای بیشتر ساختاری در سطح پارچه کربنی که منجر به افزایش مساحت سطح ویژ و در

Electric double layer capacitance
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نتیجه افزایش ظرفیت  EDLCآی ه است نسبت داد .در نتیجه میتتای اظهار داهت که اکسایش بستر پارچه کربنی در دمای
ممیطی ( )27 °Cمتثرتر واتع ه ا ست .از دالیلی که میتتای برای این م شاه
گازی در سطح ب ستر کربنی بتد که عو

بیای دا هت افزایش ه ی زایش حبابهای

حجم آی نا هی از افزایش سرعت تجزیه آب در دماهای باالتر بتد ا ست .با ت شکیش

بیشتر حباب ها ،سطح بیشتری از بستر کربنی تتسط آنها احاطه ه

و دسترسی الکترولیت به آی نقاط با مم ودیت بیشتری

متاجه میهتد که نتیجه آی اکسایش کوتر بستر ختاه بتد.
با تتجه به تغییر رنگ تابش تتجه مملتل الکترولیت از بیرنگ به رنگ تهت ای روهن در پایای واکنش ،پارامتر دیگر مترد بررسی
تج ی الکترولیت در میانه واکنش اکسایش بتد است .هوانطتر که در هکش ( 2الف) برای نوتنه  base-1/2دی
واکتش و سپس ادامه آی از میانه را در یک الکترولیت تاز نتتانسته است بر ه پ جریایهای ثبته

می هتد ،تتتف

در  CVبرای این نوتنه

اثر فزاین ای بگذارد که دلیش آی میتتان القای کوتر گرو های عاملی اکسککیژیدار فعال الکتروهککیویایی در سککطح این نوتنه
باهکک  .مقایسککه رفتار هککارژ و دهککارژ و مقادیر ظرفیت خازنی ب سککتآم

برای دو نوتنه  )0/30 mF/cm2( baseو

base-1/2

( )0/28 mF/cm2نیز برتری ان ک نوتنه  baseرا از لماظ مق ار ظرفیت خازنی نشککای میده  .بنابر نتایج ،تج ی الکترولیت در
حین واکنش اثر مثبتی بر رون اکسایش  CCو افزایش فعالیت الکتروهیویایی  CCاکسی ه

ن اهته است.

هوانطتر که در بخش مق مه به آی اهار ه  ،با تتجه به استفاد از  H2SO4به عنتای یکی از الکترولیتهای مرستک در اکسایش
الکترو هیویایی کربن پارچه ای ،کارآیی آی در هرایط واکن شی م شابه با اک سایش الکترو هیویایی تت سط  (NH4)2SO4مترد
مطالعه ترارگرفت .مقایسککه رفتار الکتروهککیویایی پارچه کربنی اکسککی هک

با این دو الکترولیت (هکککش  3را ببینی ) بتضککت

برتری  (NH4)2SO4را در اک سایش با اعوال پتان سیش ثابت ن شای میده  .ظرفیت خازنی ب ستآم
 0/23 mF/cm2بتد که به مراتب از میزای مماسککبههکک

برای نوتنه  base-Hمق ار

برای نوتنه  baseکوتر بتد اسککت .هر دو الکترولیت مترد اسککتفاد

ممیطی اسککی ی برای اکسککایش بسککتر کربنی فراهم میکنن ؛  pHفراهمهکک

برای مملتل  H2SO4و  (NH4)2SO4به ترتیب

م قادیر  1/3و  5/7ان از گیری هککک اسکککت .از این رو در هر دو حالت مکانیزک کلی اکسکککایش الکتروهکککیو یایی ،افزایش
الکترویدوستی آب به ساختارهای کانجتگه بستر کربنی ختاه بتد .بنابراین دلیش کارآیی باالی اکسن

 (NH4)2SO4درمقایسه

با  H2SO4با وجتد  pHکوتر مملتل آی را میتتای به فعالیت نتکلئتفیلی کاتیتی آی نسکککبت داد که میتتان در کنار آب ،ختد
نیز با حوله نتکلئتفیلی به مکایهای مثبت ایجاده ک

در سککاختار کربنی ،عالو بر کوک به اکسککایش ،با القای گرو های فعال

الکترو هیویایی نیتروژیدار بر روی سطح  CCسبب افزایش ظرفیت ثبت ه
 CVنوتنه  baseهتد (هکش ( 2الف)).
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افزایش غلظت اکسن

پارامتر دیگر دنبال ه

افزایش غلظت اکسن

عالرغم کاهش ممستس ه پ جریایهای ثبت ه

رحمانيان و ناجي

جهت بهبتد فعالسازی  CCبتد است .هوانطتر که هکش  3دی

می هتد ،پس از

در منمنی  CVنوتنه  base-0.2در مقایسه با نوتنه

 ،baseخ صت صیاپ خازنی هر دو نوتنه  baseو  base-0.2در آزمتی  GCDم شابه یک یگر بتد و هر دو ظرفیتی معادل

mF/cm2

 0/30در چگالی جریای  4 mA/cm2فراهم نوتد ان  .بر این اسکککاس میتتای اظهار داهکککت که تتجیهی برای افزایش غلظت
 (NH4)2SO4به منظتر دستیابی به ظرفیت بیشتر خازنی بر روی  CCوجتد ن ارد.

شکل ( -3الف) منحنیهای ولتامتری چرخهای و (ب) شارژ/دشارژ نمونههای  base-60 ،base-0.2 ،baseو .base-1.1

با انتخاب غلظت باالی اکسن

( )0/2 Mو افزایش زمای واکنش به میزای  60دتیقه ،اثر اکسایش ه ی بر رفتار الکتروهیویایی

 CCمترد بررسکککی ترار گرفت .نتایج آزمتیهای  CVو  GCDبرای نوتنه  base-60و مقایسکککه آی با نوتنه ( base-0.2با زمای
واکنش  20دتیقه) در هکش  3دی

می هتد .برخالف انتظار با سه برابر ه ی زمای واکنش چگالی جریایهای ثبت ه

برای

نوتنه  base-60تفاوپ چن انی با نوتنه  base-0.2نکرد بلکه تا ح ودی نیز کوتر ه ا ست .هوانطتر که در هکش ( 3ب) دی
می هتد اثر منفی افزایش زمای اک سایش در آزمتی  GCDبی شتر نوایای ه ا ست .ظرفیت مما سبه ه

برای نوتنه base-60

 0/23 mF/cm2بتد در حالی که نوت نه  base-0.2ظرفیتی م عادل  0/30 mF/cm2را در اخت یار ترار داد بتد .دل یش عولکرد
الکتروهیویایی ضعیف نوتنه  base-60را می تتای در تخریب بیشتر ساختار این نوتنه در هرایط ه ی اکسایشی حاکم بر سنتز
آی دان ست که س ست ه ی بافت  CCو ازهمگ س ستن ساختار آی با اعوال ف شار کم پس از اتواک واکنش متی این مت ضتع
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بتد اسککت .بنابراین افزایش م پ زمای اکسککایش  CCاثراپ منفی هم بر روی رفتار الکتروهککیویایی و هم بر روی اسککتمکاک آی
ختاه گذاهت.
به منظتر بررسی رفتار اکسایشی  CCدر پتانسیشهای کوتر از ح پتانسیلی آبکافت آب ،ابت ا آزمتی  LSVدر باز پتانسیلی 0
تا  + 1/2 Vدر سیستوی مشابه سیستم مترد استفاد در اکسایش بستر کربنی گرفته ه که نتیجه آی در هکش ( 4الف) نشای
داد ه است .هوانطتر که دی

میهتد پیک اکسایش بستر کربنی از پتانسیش  +0/46 Vآغاز ه

و در پتانسیش  +1/08 Vبه

ح اکثر میزای ختد میرس  .هوچنین در بررسی  LSVدر باز پتانسیلی  0تا ( +10/0 Vهکش ( 4ب)) افزایش خطی ه ی در
جریایهای ثبتهک

با نقطه هککروع پتانسککیلی  +2/9 Vبتضککتع حجم باالی واکنش آبکافت آب را در پتانسککیشهای باال نشککای

میده .

شکل  -4منحنیهای  LSVثبتشده برای  CCدر محلول  (NH4)2SO4 0/2 Mدر بازههای پتانسیلی (الف)  0تا  +1/2 Vو (ب)  0تا .+10/0 V

بر اساس نتایج  LSVاکسایش الکتروهیویایی  CCدر پتانسیش  +1/1 Vدنبال ه
اکسی ه
اک سی ه

که نتایج مشخصهیابی الکتروهیویایی CC

حاصش از آی ( )base-1.1در هکش  3مقایسه ه است .نتایج برتری تابش تتجهی در ویژگیهای
در پتان سیش  +10/0 Vرا ن شای میده  .ظرفیت ب ستآم

جریای  4 mA/cm2مما سبه ه

الکتروهیویایی CC

برای نوتنه  base-1.1مق ار  0/19 mF/cm2در چگالی

که به مراتب کوتر از  0/30 mF/cm2برای نوتنه  base-0.2بتد ا ست .دلیش این امر اثر مثبت

واکنش جانبی آبکافت آب در اک سایش ب ستر کربنی ا ست بطتریکه با تجزیه الکترو هیویایی آب ،رادیکالهای هی روک سیش و
اکسیژی آزاده

میتتانن با بستر کربنی برهمکنش کرد و گرو های اکسیژیدار را در سطح آی ایجاد کنن [ .]20بنابراین در

اک سایش نوتنههای اک سی ه

در پتان سیش  +10/0 Vولت دو مکانیزک اک سای شی در کنار هم منجر به اک سایش بی شتر ب ستر

ه ان .
در پایای مقایسهای میای اکسایش الکتروهیویایی پارچه کربنی با روش هی روترمال صترپ گرفته و کارآیی دو روش با بررسی
رفتار الکتروهیویایی نوتنههای سنتزه

تبش و بع از کاهش هیویایی آنها مطالعه ه است .هکش  5به مقایسه نتایج  CVو
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 GCDنوتنههای  baseو  hydTپرداخته ا ست .هر دو نوتنه ولتامتگراکهای تقریبا م شابهی با یک یگر ثبت کرد ان با این تفاوپ
که چگالیهای جریای ثبت ه

برای نوتنه اک سی ه

با روش الکترو هیویایی تا ح ودی بی شتر بتد ا ست .هوچنین انمراف

بیشتر هکش منمنی  CVاز حالت مستطیلی آی متی القای بیشتر گرو های فعال الکتروهیویایی در سطح نوتنه  baseاست .با
مقایسه نوتدارهای ( GCDهکش ( 5ب)) ،حالت خطیتر نوتدار  GCDبرای نوتنه  hydTبتیژ در هنگاک دهارژ به چشم میآی
که میتتای آی را به تع د کوتر گروهای فعال سطمی القا ه

در سطح این نوتنه مربتط دان ست .ظرفیت مما سبه ه

نوتنه  hydTمق ار  0/28 mF/cm2در چگالی جریای  4 mA/cm2ب ست آم

که کوتر از ظرفیت ب ستآم

برای

برای نوتنه base

( )0/30 mF/cm2بتد است.

شکل ( -5الف) منحنیهای ولتامتری چرخهای( ،ب) شارژ/دشارژ و (ج) نایکوئیست برای نمونههای  baseو  hydTو (د) مدار معادل مورد استفاده برای
تحلیل دادههای .EIS

تکنیک  EISابزاری ت رتون برای ارزیابی رفتار خازنی و مقاومتی در سککیسککتمهای الکتروهککیویایی اسککت [ .]21ب ین منظتر،
مقای سه بی شتر میای نوتنهها با آزمتی  EISدنبال ه

و نتایج آی در هکش ( 5ج) آورد ه ا ست .در نگا اول در مقای سه با

نوتدار نایکتئیسککت  ،CCامپ انسهای کوتر ثبتهک

ختدنوایی میکن که دلیش آی تأثیر مثبت

گزارش ه

برای دو نوتنه اکسککی هک

برای گرو های اکسی ی سطمی بر افزایش سرعت انتقاالپ الکترونی است [ 19و  .]22نکته دیگر کاهش به مراتب

بیشتر مق ار امپ انسهای ثبت ه

در نوتنه  baseدر مقایسه با  hydTبتد که دلیش آی را میتتای به حضتر بیشتر گرو های
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اک سی ی و نیز القای گرو های نیتروژیدار در این نوتنه بتد که سبب ت سهیش بی شتر انتقاالپ الکترونی ه ان [ .]23رفتار
الکترو هیویایی هر سه نوتنه در آزمتی  EISبا م ار معادل هکش ( 5د) کامال مطابقت دا هته و مقادیر مقاومت و ظرفیتهای
مماسککبههکک

در ج ول  2گردآوری هکک اسککت .حلقه ابت ایی در م ار معادل نوتنهها متشکککش از یک جزو القایی ( )Lو یک

مقاومت مرتبط با آی ( )Rlمربتط به اتصاالپ خارج از سش الکتروهیویایی مترد آزمتی بتد است .مقاومت  Rsنیز منعکسکنن
مقاومت الکترولیت بتد و مق ار آی برای نوتنهها تغییر چن انی نکرد است.
جدول  -2مقادیر محاسبهشده برای اجزای موجود در مدار معادل نمونههای  base ،CCو .hydT
ناک نوتنه

)Rs (Ω

)Rf (Ω

)Cf (μF/cm2

)Rp (Ω

)Cp (μF/cm2

)Rct (Ω

)Cdl (μF/cm2

)W (μS s0.5

CC

4/7
3/4
3/2

0/5
1/6
1/6

18/6

367/3
11/6
37/8

1003/1
1630/4
923/8

27010/0
533/7
2610/0

325/9
15946/5
770/4

74/7
6605/0
3382/0

base
hydT

حلقه اول مشاه ه
مقاومت ایجاد ه

پس از مقاومت ( Rsمتشکش از  Rfو  )Qfکه در فرکانسهای باال نوایای ه است را میتتای به ظرفیت و

تت سط میکروفیبرهای کربنی دروی ساختار درهمتنی

در حلقه دوک ظاهره
که منعکسکنن

9/4
17/3

 CCمربتط دان ست [ .]24مقاومت

در فرکانسهای میانی ناهی از مکایهای فعال سطمی مانن اکسی های القاه

 Rpو ظرفیت Qp

در سطح نوتنهها بتد

ظرفیت هککبهخازنی هسککتن [ .]25کوترین مق ار  Rpمربتط به نوتنه  baseبتد که در کنار افزایش بیش از

 60درصکک ی ظرفیت هککبهخازنی ( )Cpآی نسککبت به  CCالقای فراوای گرو های عاملی بر سککطح این نوتنه را نشککای میده .
مقاومت  Rpهوچنین برای نوتنه  hydTنیز کاهش یافته ولی مق ار  Cpدر این نوتنه ان کی کوتر از  CCمماسککبه هکک اسککت.
دلیش این مت ضتع را میتتای در گرو های کم اک سی ی دارای فعالیت الکترو هیویایی در سطح این نوتنه ن سبت داد؛ مت ضتعی
که در رفتار الکتروهکککیویایی  hydTدر آزمتی های  CVو  GCDنیز نوایای هککک

بتد .حلقه انتهایی در م ار معادل نوتنه ها

متشککککش از یک جزا خازنی ( )Qdlمربتط به ظرفیت  )Cdl( EDLCدر نوتنه بتد که متازی با یک مقاومت انتقال بار ( )Rctدر
سککطح تواس بین الکترود/الکترولیت و جزا واربرگ ( )Wترارگرفتهاسککت .هوانطتر که تبال اهککار هکک القای گرو های عاملی
سککطمی میتتان سککبب افزایش انتقاالپ بار در بسککتر کربنی هکک

که کاهش  Rctدر نوتنههای اکسککی ی متی این متضککتع

بتد ا ست [ .]26برای نوتنه  baseدر مقای سه با نوتنه  hydTهاه کاهش به مراتب بی شتری در  Rctبتد ایم که مربتط به القای
بیشتر گرو های اکسی ی و نیز حضتر گرو های نیتروژیدار در سطح این نوتنه است .متعاتب با این متضتع ،ظرفیت  Cdlنیز در
نوتنه  baseافزایش چشککوگیری داهککته اسککت که دلیش را میتتای بهبتد انتقاالپ بار و افزایش سککطح ویژ بسککتر کربنی ب لیش
ایجاد هیارهای ناهی از اکسایش الکتروهیویایی در امت اد میکروفیبرهای کربنی (هکش ( 1ب) را ببینی ) در این نوتنه دانست.
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با گسترش میزای تخلخش در میکروفیبرهای کربنی ب لیش اکسایش بیشتر سطمی ،مقاومت مربتط نفتذ یتیها در ساختار ()W
نیز در این نوتنهها در مقایسه با  CCبا افزایش روبه رو بتد است.
هکککش  6رفتار الکتروهککیویایی دو نوتنه را در الکترولیت  H2SO4پس از کاهش هککیویایی آنها تتسککط کاهن
میده  .چگالی جریایهای ثبت هککک

در هر دو نوتنه پس از کاهش در ح ود چهار برابر افزایش یافته که ناهکککی از افزایش

ه ایت الکتریکی نوتنهها بتد ا ست .هوچنین رفتار الکترو هیویایی م شابهی نیز برای هر دو نوتنه به ثبت ر سی
که کواکای نوتنه اکسکککی هککک

 NaBH4نشککای

با این تفاوپ

به روش الکتروهکککیویایی برتری ان کی در جریایهای ثبتی داهکککته که نشکککای از فعالیت

الکتروهیویایی بیشتر آی دارد .مق ار ظرفیت خازنی مماسبه ه

برابر با  0/46و  0/39 mF/cm2در چگالی جریای 4 mA/cm2

به ترتیب برای نوتنههای) base (reducedو ) hydT (reducedبتد اسککت .نتایج نشککای داد که نوتنه  baseپس از کاهش نیز از
ظرفیت خازنی باالتری ن سبت به نوتنه سنتز ه

با روش هی روترمال برختردار بتد که متی فعال سازی متثرتر ب ستر  CCبه

روش الکتروهکککیویایی نسکککبت به روش هی روترمال اسکککت .هوچنین با تتجه به م پ زمای واکنشها ( 20دتیقه در مقابش 8
ساعت) ،نتایج نشای داد که برای دستیابی به  CCاکسی ه

در م پ زمای بسیار کتتاهتر ،روش الکتروهیویایی انتخابی بسیار

مناسب ختاه بتد.

شکل ( -6الف) منحنیهای ولتامتری چرخهای و (ب) شارژ/دشارژ نمونههای کاهشیافته ) base (reducedو )hydT (reduced
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 -4نتیجه گیری
اکسایش پارچه کربنی از طریق روش الکتروهیویایی با بررسی پارامترهای سنتزی از جوله دما ،تج ی الکترولیت ،نتع کاتیتی
و غلظت اک سن  ،زمای و مق ار پتان سیش اعوالی دنبال ه  .بهترین عولکرد الکترو هیویایی ب ستآم
مربتط به نوتنه سنتز ه

برای  CCاک سی ه

در ح ضتر  (NH4)2SO4با غلظت  0/1 Mو در دمای ممیط ( )27 °Cبا اعوال پتان سیش  +10/0 Vبه

م پ  20دتیقه ب ست آم است .نتایج نشای داد که تاز سازی الکترولیت در میانه واکنش تأثیر مثبتی بر رون اکسایش پارچه
کربنی با هرایط سنتزی فتق ن ا هته ا ست .هوچنین افزایش دما با ت ش ی زایش حبابهای گازی در سطح ب ستر  CCمانعی
برای پیشککرفت واکنش اکسککایش بسککتر ایجاد میکن  .نتایج هوچنین متی نقش کلی ی کاتیتی آمتنیتک در پیشککرفت واکنش
اک سایش الکترو هیویایی و افزایش ظرفیت هبهخازنی ب لیش القای گرو های نیتروژیدار در ساختار کربنی بتد ا ست .عالو بر
این ،نتایج ن شای داد که واکنش جانبی آبکافت آب با تتلی رادیکالهای فعال اثر فزاین ای بر اک سایش ب ستر کربنی میگذارد.
مقایسه نتایج روش الکتروهیویایی با روش هی روترمال برتری روش الکتروهیویایی در جهت اکسایش پارچه کربنی و متعاتب
آی د ستیبابی به  CCفعال ه
مماسککبهه ک
اکسی ه

دارای رفتار الکترو هیویایی مطلتب برای کاربردهای ابرخازی را ن شای داد .مق ار ظرفیت خازنی

برای CCهای فعاله ک

برابر با  0/46و  0/39 mF/cm2در چگالی جریای  4 mA/cm2به ترتیب برای نوتنههای

به روش الکتروهیویایی و روش هی روترمال بتد است .هوچنین مشخص ه که برای دستیابی به  CCاکسی ه

در م پ زمانی کتتا  ،روش الکتروهیویایی انتخابی بسیار مناسب ختاه بتد.
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