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چکيده
در این تحقیق ،یک روش الیه نشانی الکتروشیمیایی بسیار ساده ،آسان و سریع برای ایجاد فیلم نازک هیدروکسید نیکل Ni(OH)2نشان داده شده
است .این الیه نازک نیکل هیدروکسید ،قادر است به عنوان کاتالیزور واکنش الکترواکسایش آب مورد استفاده قرار گیرد .ولتامتری چرخهای و الکترولیز
به روش کرونوآمپرومتری با فیلم  Ni (OH)2در محلول آبی ( )pH 10/0جریان کاتالیزوری خوبی را نشان میدهد .فیلم هیدروکسید نیکل با میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( ،)SEMطیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس ( ،)XPSپراش پرتو  (XRD) Xو روشهای ولتامتری مشخصهیابی شد .نتایج نشان
داد که فیلم هیدروکسید نیکل یک کاتالیزور ناهمگن مناسب برای اکسایش آب است که در مدت زمان طوالنی بدون از دستدادن بازده ،عملکرد خوبی
دارد .اثر پارامترهای مختلف الکتروسنتز هیدروکسید نیکل ،مانند نوع نمک نیکل ،الکترولیت پشتیبان pH ،و زمان الیه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید
نیکل بر روی بازده اکسایش آب بررسی شد .این فیلم کاتالیزوری در الکترولیت پشتیبان بورات با جریان شروع به ترتیب در حدود  1میلیآمپر بر سانتیمتر
مربع و  10میلی آمپر بر سانتیمترمربع در pH 10/0به ترتیب دارای اضافه پتانسیل  60میلیولت و  540میلیولت است .عملکرد کاتالیزوری مواد توسط
الکترولیز طوالنی مدت در پتانسیل ثابت  1/1ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع ( )SCEبا چگالی جریان پایدار  4/5میلیآمپر بر سانتیمتر مربع برای
( pH 10/0حداقل برای  5ساعت) و راندمان فارادیک تقریبا  ٪97به دست آمده است.
کلمات کلیدی :الکترواکسایش آب ،فیلم هیدروکسید نیکل ،تولید اکسیژن.

-1مقدمه
توسعه سیستمهای انرژی پایدار و تمیز ،که میتواند جایگزینی برای سوختهای فسیلی باشد ،به یکی از مهمترین مسائل روی
زمین تبدیل شده است .منابع متعددی از جمله انرژی بادی و خورشیدی وجود دارد که میتوانند جایگزین مناسبی برای
سوختهای فسیلی محسوب شوند .با این حال ،مشکل اصلی با ذخیره انرژی تولید شده توسط این منابع در مقیاس بزرگ همراه
است [ .]2 ,1الکترولیز آب ،یک روش امیدوارکننده به منظور ذخیره انرژی تجدیدپذیر است .اکسیژن و همچنین هیدروژن تولید
شده از طریق اکسایش آب میتوانند در سلولهای سوخت برای تولید برق و آب ترکیب شوند و چرخه تبدیل انرژی را تکمیل
کنند[ .]3شکافت آب حاوی دو نیم واکنش است :اکسایش آب به اکسیژن و کاهش آب به هیدروژن است که به وسیلهی واکنش
اول که شامل انتقال چهار پروتون و چهار الکترون است ،محدود میشود.

*.نویسنده مسئوول :دانشیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه محقق اردبیلی

mandanaamiri@uma.ac.ir
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بنابراین ،شکافت آب به اکسیژن و هیدروژن در شرایط مالیمتر و اضافه ولتاژ کمتر ،نیازمند توسعه کاتالیزورهای مولکولی نیرومند
و کم هزینه است[ .]4در همین راستا ،طیف گستردهای از کاتالیزورها بر پایه ترکیبات وانادیوم [ ]5و کبالت [ ،]7 ,6روتنیم [,8
 ،]9ایریدیم [ ،]10نیکل [ ]12 ,11و ترکیبات آهن [ ]13ساخته شده است .یکی از روشهای شکافت به وسیله فتوکاتالیزور
میباشد که در مطالعه توسط گروه شریفنیا برای انجام شکافت آب از ترکیبات پروسکایت  BFOکه فتوکاتالیزور از نوع p
میباشد ،اتصال ناهمگون با دو فتوکاتالیزور از نوع  nفعالیت بسیار خوبی در فرآیند شکافت آب از خود نشان داد [ .]14در بین
این ترکیبات ،کاتالیزورهای مبتنی بر نیکل به عنوان آند به دلیل مزایای استفاده از آنها ،در الکترولیزهای قلیایی در مقیاسهای
بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند [ .]1در نتیجه ،کاتالیزورهای بر پایه نیکل در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند.
یک مطالعه انجام شده توسط گروه لی نشان می دهد فیلم معمولی نیکل اکسید دارای خاصیت کاتالیزوری برجسته و همچنین
مقاومت فوق العاده خوبی در برابر خوردگی است .آنها به صورت الکتروشیمیایی کمپلکسهای = [Ni (en) 3] Cl2 (en
)etanediamineرا بر روی بستر اکسید قلع دوپ شده با فلوئور ) (FTOدر الکترولیت محلول بافر فسفات قرار دادند .در طی
اکسایش آب ،دانسیته جریان ( 8/5میلیآمپر بر سانتیمتر مربع) به مدت  10ساعت پایدار بود که از پتانسیل ثابت  1/3ولت
استفاده شده است [ .]15نوع پیش ماده الکترود بر فعالیت فیلمهای اکسید نیکل تأثیر میگذارد .از این نظر ،گروه سینگ از
کمپلکسهای مختلف نیکل -آمین به عنوان پیش ماده برای ساخت فیلم استفاده کرده است .این گروه الیههای نازک اکسید
نیکل را از کمپلکس نیکل ایجاد کردند[Ni(en) 3] Cl 2 (en = 1,2- diaminoethane), [Ni (OH 2) 6](NO 3) 2 .
و  [Ni (OH 2) 6] (NO 3) 2با فرآیند الیه نشانی الکتروشیمیایی روی الکترودهای کربن شیشهای (قطر  3میلیمتر) یا فیلمهای
اکسید قلع دوپ شده با فلوئور ) (FTOالیه نشانی شد و سپس فعالیت کاتالیزوری فیلمها در اکسایش آب مورد بررسی قرار
گرفت .براساس نتایج ،فیلم  NiOحاصل از ) ،[Ni(en) 3] Cl 2 (en = 1,2- diaminoethaneبهترین دانسیته جریان را
نشان داده است .نتایج  SEMاختالف معنیداری در مورفولوژی فیلمهای مختلف نشان داد [ .]16عالوه بر این ،در کار انجام
شده توسط گروه یوشیدا با استفاده از نمک نیترات نیکل و اسیدهای آمینه مختلف از جمله گلیسین ،آالنین و گلوتامین الیههای
خوشه اکسید نیکل را به روش الیه نشانی الکتروشیمیایی بر روی اکسید قلع ایندیم ) (ITOتشکیل شده است را با سایر پیش
مادههایی مانند اتیلآمین  ،استیلگلیسین و اسیداستیک مقایسه انجام شده است .طبق نتایج بدست آمده ،خوشههای تهیه
شده از اسیدهای آمینه به دلیل افزایش سطح تماس با محلول بهترین نتایج را نشان دادهاند [ .]17عالوه بر استفاده انواع
پیشمادهها ،پیشتیمارگرمایی اثرات قابل توجهی در فعالیت کاتالیزوری فیلمهای اکسید نیکل دارند ،که این اثر یک افزایش
چشمگیر در فعالیت کاتالیزوری فیلمهای الیه نشانی شده پس از عملیات حرارتی مشاهده شده است [.]19 ,18
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در این تحقیق از نمکهای مختلف نیکل برای الیه نشانی الکتروشیمیایی فیلمهای نازک  Ni(OH)2در سطح اکسید قلع ایندیم
) (ITOاستفاده شد .فیلم ایجاد شده توسط  SEM ،XRD ،XPSمشخصهیابی شد .اثر  pHو نوع الکترولیت ،زمان رسوب و
پتانسیل کاربردی فیلم نازک  Ni(OH)2بر روی بازده اکسایش الکتروشیمیایی آب با موفقیت به کار رفته است.
-2بخش تجربی
 -1-2دستگاههاي مورد استفاده
گالوانواستات  /پتانسیواستات  μ-Autolab3برای آزمایشهای ولتامتری استفاده شد .الکترود ) ITO (15 Ωبه عنوان الکترود
کار ،یک سیم  Ptبه عنوان الکترود کمکی و یک الکترود مرجع کالومل ) (SCEاشباع شده با  KClدر یک سیستم سه الکترود
معمولی مورد استفاده قرار گرفت .الکترودهای  ITOدر ابعاد ( )1×2 cm2به منظور شستشو در محلول استون و آب به مدت 30
دقیقه تحت اولتراسونیک قرار گرفته و به دنبال آن در دمای اتاق خشک شدهاند .ولتاموگرامهای چرخهای با سرعت روبش پتانسیل
 100میلیولت بر ثانیه ثبت شده است .الکترولیز با پتانسیل کنترل شده ) (CPEدرون یک سل دو محفظه با اتصال شیشهای
انجام شده است ITO .به عنوان الکترود کار و  SCEبه عنوان الکترود مرجع در یک طرف از محفظه سل با  40میلیلیتر
الکترولیت حاوی نمک نیکل غوطهور شدهاند و الکترود کمکی با  20میلیلیتر الکترولیت در یک طرف دیگر قرار گرفت .قبل از
هر آزمایش ،الکترولیت توسط دمیدن گاز نیتروژن با درصد خلوص باال تحت همزدن مکانیکی اکسیژنزدایی شد .غلظت اکسیژن
محلول در الکترولیت در طول الکترولیز با اکسیژنمتر ) (Lutron DO-5510اندازهگیری شد .مقدار تئوری اکسیژن تولید شده
توسط سیستم الکترولیز با استفاده از قانون فارادی محاسبه میشود و بازده فارادایی ) (FEبا استفاده از معادله(1):
)(1

Faradaic efficiency (FE) = nmeas.O2/ncalcd.O2 × 100 %.

محلولهای بافر به عنوان الکترولیت پشتیبان با استفاده از  pHمتر ) (Metrohmتهیه شد .پراش سنج اشعه ایکس Xpert
 Philipsبا تابش  Co Kαبا طول موج ) (λ= 0.15406 nmبرای به دست آوردن الگوهای پراش اشعه  (XRD) Xبا سرعت
روبش پتانسیل از  0/04˚/secو دامنه  2θاز  10تا  80درجه ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMکه با استفاده میکروسکوپ
الکترونی ( ULTRA 55زایس  ،فرانسه) مجهز به یک انتشار دهنده میدان حرارتی و سه آشکارساز مختلف ( آشکارساز EsB
با فیلتر توری ،دتکتور با راندمان باال  In-Lens SEو آشکارساز الکترون ثانویه  )Everhart-Thornleyمیباشد.
 -2-2مواد شيميايي
 Ni(NO3)2 ،NiCl 2 ،Ni(SO4)2 ،KOH ،H3BO3 ،CH3COOK ،K2HPO4تهیه شده از شرکت مرک آلمان و از نظر
درجه خلوص گرید مخصوص آنالیز بودند .برای تهیه کلیه محلولها از آب دوبار تقطیر استفاده شده است.
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 -3-2اليه نشاني الکتروشيميايي فيلم نازک Ni(OH)2
فیلم نازک هیدروکسید نیکل بر روی الکترود  ITOبه روش الکتروشیمیایی ،الیه نشانی شد .قبل از الیه نشانی الکتروشیمیایی،
ال شستشو شود ،به این منظور تحت امواج اولتراسونیک به مدت  30دقیقه برای
باید الکترود  ITOدر محلول استون و آب کام ً
پاک کردن آلودگیها از سطح قرار گرفت .الیه نشانی الکتروشیمیایی با استفاده از  ، μ-Autolab3مترواهم فرانسه در یک
سیستم سه الکترود با استفاده از یک اکسید قلع ایندیم ( ITOمقاومت سطحی =  )15 Ωبه عنوان الکترود کار با مساحت سطح
یک سانتیمتر مربع ،یک سیم  Ptبه عنوان الکترود کمکی و الکترود کالومل ) (SCEاشباع شده با  KClبه عنوان الکترود مرجع
و یک محلول آبی حاوی  0/5میلیموالر نمک نیکل ،درون الکترولیت کربنات پتاسیم  0/2میلیموالر  pH 10/0به عنوان
الکترولیت .انجام آزمایش اکسایش آب توسط روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت ) (CPEدر پتانسیل  1/1ولت در مقابل
)(SCEبه مدت  1ساعت انجام شد .پس از اتمام الیه نشانی الکتروشیمیایی ،الکترود  ITOکه با ترکیب تیره پوشانده و سپس
ال شسته شد.
با آب مقطر کام ً
-3بحث و نتیجهگیری
-3-1مشخصهيابي فيلمهاي هيدروکسيد نيکل
مورفولوژی سطح فیلم نازک هیدروکسید نیکل توسط روش ( SEMشکل  )1 Aمورد بررسی قرار گرفت .فیلم نازک Ni(OH)2
توسط روش الیه نشانی الکتروشیمیایی در محلول کربنات پتاسیم  pH 10/0حاوی  0/5میلیموالر از نمک  NiCl 2بر روی
الکترود  ITOتحت الکترولیز در پتانسیل ثابت  1/1ولت در مقابل  SCEبه مدت  1ساعت انجام شد .پس از این ،یک الیه
کاتالیزور ضخیم بر روی الکترود  ITOبا مورفولوژی سطح دانهی و تودههای میکرومتر آنها مشاهده شد (شکل  .)1 Aبه منظور
ارزیابی فاز کریستالی و ترکیب شیمیایی فیلم الیه نشانی شده ،پراش پرتوی ایکس ) (XRDو همچنین طیف سنجی فوتوالکترون
پرتوی ایکس ) (XPSاستفاده شد ،وضعیت ظرفیت نیکل توسط  XPSبا وضوح باال مورد بررسی قرار گرفت .پیکهای 872/5
با پیک پیرو  879/1الکترونولت و پیک  854/4با پیک پیرو  860/3الکترونولت به ترتیب به  Ni2p1 / 2و  Ni2p3 / 2مربوط
میشوند و تفکیک اسپین  -انرژی  17/6الکترونولت فاز  Ni(OH)2را نشان میدهد [.]20
الگوی  XRDاز فیلم الیه نشانی شده الکتروشیمیایی (شکل  )1 Cثابت شده است که پیکهای پراش در حدود زاویههای ،11/3
 59/6 ،33/5میتوانند در صفحات ( )003( ،)012( ،)110ایندکس شوند که به ترتیب مشخصه یابی فاز  α-Ni(OH)2را نشان
میدهند [ .]22 ,21به نظر میرسد مقدار کمی از  β-Ni(OH)2و  NiOنیز وجود داشته باشد.
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A

B

C

شکل  .(A) -1تصویر  SEMاز فیلم کاتالیزوری بر پایه نیکل بر روی یک بستر  ITOاصالح شده با فیلم نازک کاتالیزوری هیدروکسید نیکل به روش
الیه نشانی الکتروشیمیایی که به وسیله الکترولیز در پتانسیل ثابت  1/1ولت به مدت  1ساعت (بزرگنمایی کوچک) .(B) .طیف  XPSاز  Ni2pو).(C
الگوی  XRDبرای فیلم نازک .Ni(OH)2

-3-2اکسايش آب
با توجه به بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترودهای  ITO / Ni(OH)2تشکیل شده ،اکسایش آب در الکترولیت پتاسیم
بورات  pH 10/0در پتانسیل ثابت  1/1ولت انجام شد ،الکترود اصالح نشده فعالیت کاتالیزوری  OERقابل توجه را نشان
نمیدهد ،در حالی که ولتامتری روبش خطی با استفاده از الکترود  ITO / Ni(OH)2ثبت شده ،رفتار کاتالیزوری بسیار خوبی
(شکل  ،)2 Aبا اضافه پتانسیل  60میلیولت برای دانسیته جریان  1میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و  540میلیولت برای دانسیته
جریان  10میلیآمپر بر سانتیمتر مربع نشان داد (همه در مقابل  .)SCEجالب توجه است ،در نزدیکی پتانسیل تولید اکسیژن،
یک پیک ردوکس متفاوت مربوط به اکسایش نیکل از  Ni2+به Ni3+به طور واضح بین  1تا  1/2ولت مشاهده شد ،که این نتیجه
توسط مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است [ .]23 ,13سینتیک واکنش  OERبا آنالیز نمودار تافل (شکل  ،)2 Bکه برای
ترسیم نمودار از لگاریتم دانسیته جریان به عنوان تابعی از اضافه پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفت .شیب نمودار تافل  53میلیولت
است که نشان میدهد مرحله تعیین کننده سرعت یک فرآیند انتقال تک الکترون است .کرونوآمپرومتری برای بررسی پایداری
الکترود  ITO / Ni(OH)2به عنوان آند برای اکسایش آب انجام شد .با استفاده از اعمال پتانسیل ثابت  1/1ولت در مقابل SCE
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 ،دانسیته جریان ثابت  4/6میلیآمپر بر سانتیمتر مربع در الکترولیت پتاسیم بورات  ،pH 10/0طی مدت  5ساعت (شکل )2 C
حاصل شد .بازده فارادیک فیلم کاتالیزوری توسط یک سنسور اکسیژن متر اندازهگیری شد و نتایج در(شکل  )2 Dنشان داده
شده است .عالوه براین ،برای محاسبه مقدار تئوری اکسیژن تولید شده با داشتن مقدار جریان و نیز فرض اینکه جریان ناشی از
اکسایش آب متعلق به  4الکترون برای تولید اکسیژن باشد ،عملکرد نظری اکسیژن محاسبه میشود .با توجه به نتیجه ،مقدار
اکسیژن تولیدی اندازهگیری شده عملی با مقدار تئوری بسیار مطابقت دارد ،که مربوط به یک بازده فارادی در حدود ≈ 97 %
است ،زمینهساز فعالیت زیاد کاتالیزور در سیستم اکسایش آب برای تولید اکسیژن است.

شکل  (A) -2منحنی پالریزاسیون الکترود ) ITO / (Ni(OH)2در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو  pH 10/0با سرعت اسکن  0/1ولت بر ثانیه.
) (Bمنحنی تافل الکترود ) ITO / (Ni(OH)2بدست آمده از منحنی پالریزاسیون (C) .اکسایش آب برای مدت زمان طوالنی با استفاده الکترود تازه
تهیه شده ( ITO / Ni(OH)2خط آبی) و یک الکترود  ITOبدون پوشش کاتالیزور (خط نارنجی) با روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت  1/1ولت
بر روی الکترودهای موجود در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو  pH 10/0به مدت  5ساعت( .د) مقدار تئوری (خط صورتی) و مقدار تجربی تولید
اکسیژن (نقاط بنفش) با استفاده از روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت  1/1ولت بر روی الکترودهای  ITO / Ni(OH)2در الکترولیت پتاسیم بورات
 0/2 Mو .pH 10/0

تأثیر پارامترهای مختلفی بر روی الیه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید نیکل مورد بررسی قرار گرفت ،زیرا آنها میتوانند فعالیت
الکتروکاتالیزوری فیلم رسوب شده در سیستم اکسایش آب را تحت تأثیر قرار دهند .به منظور نشان دادن فعالیت کاتالیزوری
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فیلمهای  Ni(OH)2با پیش مادههای مختلف ،فیلمهای تهیه شده ازنمکهای  )0/5 mM( NiCl2یا  )0/5 mM( NiSO4و
یا  )0/5 mM( Ni (NO3) 2در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو  pH 10/0بدون منبع نیکل ) (IIکرونوآمپرومتری برای
مدت زمان  1ساعت با ثابت کردن پتانسیل در  1/1ولت در مقابل  ،SCEبرای این فیلمها ثبت گردید (شکل  .)3 Aهمانطور که
نشان داده شده است ،فیلم  Ni(OH)2 –NiCl 2با پایداری خوب در دانسیته جریان  4/6میلیآمپر بر سانتیمتر مربع بهترین
مقاومت را نشان داد در حالی که فیلم  Ni(OH)2حاصل از  Ni(NO3)2فقط  3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع تولید میکند .عالوه
بر این ،یک جریان ناپایدار برای فیلم  Ni(OH)2تشکیل شده از  NiSO4بدست آمد .باالترین چگالی جریان اندازهگیری شده
برای فیلم  Ni(OH)2حاصل از  NiCl2مشاهده شد ،که نشانگر ارزش باالی استفاده ازنمک  NiCl2به عنوان پیشماده برای
تهیه فیلم  Ni(OH)2با بهترین اثر کاتالیزوری است .عالوه براین ،ثابت شده است که فعالیت کاتالیزوری فیلمهای Ni(OH)2
به یون کمکی مورد استفاده در الکترولیت بستگی دارد [ .]24بنابراین ،بررسی کاتالیزور در الکترولیتهای پشتیبان مختلف از
جمله استات ،بورات ،کربنات و فسفات با ولتامتری روبش خطی انجام شده است (شکل  .)3 Bبافر پتاسیم بورات منجر به افزایش
دانسیته جریان  OERشد .پتاسیم بورات یک لیگاند دهنده اکسیژن سخت است که برای تبدیل نیکل ) (IIبه نیکل ) (IIIو نیز
کمک به  OERمناسب است .عالوه بر این ،قدرت بافری الکترولیت که در اثر آن باعث تشکیل فاز فعال کاتالیزوری هیدروکسید
نیکل میشود ،که قبل از این توسط دیگران بررسی شده بود [ .]25 ,16همچنین زمان الیه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید
نیکل نیز تاثیر قابل توجهی بر فعالیت کاتالیزوری فیلم نشان داد (شکل  .)3 Cهمانطور که نشان داده شده ،باالترین دانسیته
جریان برای فیلم  Ni(OH)2تهیه شده در مدت زمان  60دقیقه به دست آمد .زمان الیه نشانی الکتروشیمیایی اثر برجستهای
بر مورفولوژی و نیز ضخامت سطح فیلمهای رسوب شده داشته است ،که تاثیر بر ویژگیهای الکتروشیمیایی کاتالیزور دارد،
همانطور که با مطالعات مختلف ثابت شده است [ .]26بنابراین  60دقیقه زمان الیه نشانی الکتروشیمیایی باعث مورفولوژی
مناسب ،بهترین ضخامت سطح و پاسخ الکتروشیمیایی شد .از آنجا که pH ،الکترولیت ،فعالیت کاتالیزوری الکتروکاتالیزور مبتنی
بر نیکل را نسبت به [ OER ]26تحت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین اثر آن بر فعالیت الکتروشیمیایی فیلم  Ni (OH)2بررسی
شده است (شکل  .)3 Dثابت شد که فیلم هیدروکسید نیکل به افزایش مقدار  pHوابسته است و عالوه بر این ،جریان قابل
قبولی در  pH 10/0حاصل شد .در نتیجه ،ثابت میکند که تشکیل گونههای اکسیژن فعال یک عامل مهم در سیستم اکسایش
آب است که فقط در الکترولیت قلیایی قوی رخ میدهد و از این طریق رابطه روشن و قطعی بین کاتالیزور و الکترولیت نشان
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داده میشود که در مطالعات دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است [ .]26عالوه بر این ،اثر  pHالیه نشانی برای تهیه فیلمهای
 ،Ni (OH)2مورد بررسی قرار گرفت .فیلمهای تهیه شده در  12/0و  pH 11/0بسیار ناپایدار بودند.
الیه رسوب شده در  ،pH 10/0پایداری قابل قبولی را نشان میداد ،بنابراین  pH 10/0به عنوان  pHبهینه الیه نشانی
الکتروشیمیایی تعیین شد .مقادیر شامل شیب تافل ،اضافه ولتاژ و  pHبا سایر کاتالیزورهای بر پایه نیکل و نیز مبتنی بر فلزات
نجیب برای سیستم  OERمقایسه شده است (جدول  .)1مطابق جدول  ،1شیب تافل کاتالیزور برپایه نیکل در این مطالعه با
سایر کاتالیزورهای  OERذکر شده در جدول  ،1قابل مقایسه یا کوچکتر است .عالوه براین ،اضافه پتانسیل  60میلیولت در
دانسیته جریان  1میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و  540میلیولت در دانسیته جریان  10میلی آمپر بر سانتیمتر مربع در 10/0

شکل  (A) -3تأثیر نمک  0/5( Ni 2+میلیموالر) در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو  pH 10/0بر روی الکترودهای  ITOبا اعمال پتانسیل 1/1
ولت (B) .تأثیر الکترولیت پشتیبان با بافرهای مختلف ( )pH 10/0 ،0/2 Mبر روی الکترودهای  ITO / Ni(OH)2با سرعت اسکن  0/1ولت در
ثانیه بود (C) .تأثیر زمان الیه نشانی الکتروشیمیایی برای تهیه  Ni(OH)2در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو  .pH 10/0بر روی الکترودهای ITO
با استفاده از روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت  1/1ولت (D) .اثر  pHبر روی الکترولیز اکسایش آب در الکترولیت پتاسیم بورات  0/2 Mو 10/0
 pHبر روی الکترودهای  ITOبا سرعت روبش پتانسیل  0/1ولت در ثانیه بود.

 pHبود ،که از سایر کاتالیزورهای ذکر شده بهتر است.
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 -3-3مشخصهيابي فيلم  Ni(OH)2پس از واکنش OER
مورفولوژی سطح  ITO / Ni(OH)2پس از  OERتوسط  SEMمورد بررسی قرار گرفت که در (شکل  )4 Aنشان داده شده
است ،دیده میشود که سطح فیلم کاتالیزوری تقریباً تغییر شکل نمیدهد و نشانگر این واقعیت است که پس از  5ساعت فرآیند
 ،OERاین فیلم هنوز هم دارای سایتهای فعال قابل قبولی است .عالوه بر این XPS ،به دلیل اثبات بیشتر فعالیت باالی فیلم
کاتالیزوری مورد استفاده قرار گرفت .طیف سطح هسته  XPSبا وضوح باال از  Ni2pاز سطح الکترود  ITO / Ni(OH)2پس
از  OERدر (شکل  )4 Bدیده میشود .همانطور که نشان داده شده است XPS ،تقریباً همان نتایج  XPSقبل از واکنش
 OERنشان میدهد ،که اثبات فعالیت زیاد فیلمهای الیه نشانی الکتروشیمیایی شده حتی پس از واکنش  OERاست.

شکل  -4مشخصهیابی سطح  ITO / Ni(OH)2پس از  OERبه مدت  5ساعت در پتانسیل ثابت  1/1ولت (A) .عکس و تصویر ( SEMبزرگنمایی
بزرگ) XPS (B) .با وضوح باال از  Ni2pاز فیلم .Ni(OH)2
جدول .1اضافه ولتاژ (نسبت به  )NHEواکنش  OERبرای کاتالیزورهای مختلف هتروژن برپایه نیکل
pH
mV at
شیب تافل
1
mAcm
مرجع
الکترود
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2
),
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)(mV
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59
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کار حاضر

-4نتیجهگیری
در این تحقیق ،روشی آسان ،ساده و کارآمد برای اکسایش آب با استفاده از فیلمهای الیه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید
نیکل معرفی شد .این فیلم کاتالیزوری در الکترولیت پشتیبان بورات با جریان شروع به ترتیب در حدود  1میلیآمپر بر سانتیمتر
مربع و  10میلی آمپر بر سانتیمترمربع در pH 10/0به ترتیب دارای اضافه پتانسیل  60میلیولت و  540میلیولت است .عملکرد
کاتالیزوری مواد توسط الکترولیز طوالنی مدت در پتانسیل ثابت  1/1ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع ( )SCEبا چگالی
جریان پایدار  4/5میلیآمپر بر سانتیمتر مربع برای ( pH 10/0حداقل برای  5ساعت) و راندمان فارادیک تقریبا  ٪97به دست
آمده است .در این تحقیق ،نشان داده شد که منبع نمک نیکل و آنیون الکترولیت هر دو بر راندمان اکسایش آب تأثیر میگذارد،
که به نظر میرسد این اثر در اثر تغییر در مورفولوژی و تبلور فیلمهای  Ni(OH)2میباشد.
 -5تقدیرو تشکر
با تشکر از حمایت این اثر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .با تشکر از پروفسور سابین زونریتز از
دانشگاه لیل فرانسه برای انجام و تفسیر طیف های .XPS
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