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Organizers:

Welcome to 10th Iranian fuel cell seminar

Dear colleague,

On behalf of all members of scientific and organizing committees, it is my great honor to welcome you
to the 10th Iranian fuel cell seminar. This seminar is hosted by the Electrochemical Society of Iran and
Shahid Rajaee Teacher Training University, 20 February 2019. The aim of this seminar is to get
together and present the latest scientific findings and to share information in the field of fuel cell
systems for professionals within academia, research and industry.

Fuel cells are promising sustainable energy for human beings in this century. Much research is in
progress in the world to increase performance and reduce the price of these systems. By providing the
good conditions in cost and performance of the fuel cell systems, it can be hoped that in the near future
to begin commercial operation of such systems.
In the 10th fuel cell seminar, the invited speakers present their own experiences in this technology and
participants present their own articles in the form of poster and oral presentations. The value of the
accepted papers in the form of oral and poster is the same.

This seminar would not be possible without your participation and support. We would like to thank
you for your participation and also all those involved in the organization of this seminar as well as the
efforts of the members of the Scientific and the Executive Committee especially the Head of Scientific
Committee of the Seminar Dr. Masoumeh Ghalkhani.

Dr Rasol Abdullah Mirzaie
Seminar Chairman
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Palladium based anode nano-catalyst for isopropyl alcohol electrooxidation in
DAFC
Esmaeil Habibi

Nanotechnology Research Center, Urmia University, P.O. Box 57159-404931, Urmia, Iran
e.habibi@urmia.ac.ir

Abstract: In the present study, electrooxidation of isopropyl alcohol was investigated on Pd
based electrocatalyst by using different electrochemical techniques such as: Cyclic voltammetry
(CV) and Chronoamperometry (CA). Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray
diffraction (XRD) were also employed to physicochemical survey of the electrocatalyst. The
kinetic parameters of alcohol oxidation, i.e. Tafel slope and activation energy (Ea), were
determined on the catalyst. This study upholds the fact that isopropyl alcohol is a promising fuel
candidate for a direct alkaline alcohol fuel cell.
Keywords: Isopropyl alcohol, alkaline fuel cell, palladium, electrooxidation

1. Introduction

In recent years, direct alcohol fuel cells (DAFCs) with anion exchange membrane (AEM) have
attracted enormous attention as power sources for portable applications and transportation [1-2]. The
kinetics of both alcohol oxidation and oxygen reduction in an alkaline medium instead of an acidic
one are improved significantly. In alkaline media less-Pt or even non-Pt catalysts based on Au [3]
and Pd [4] in anode can be used with remarkable electrocatalytic ability so the commercialization
probability of DAFC can be increased Methanol and ethanol are the most used fuels in DAFCs. The
main problem of these alcohols electrooxidation is the formation of poisonous intermediates (e.g.,
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COads) on the surface of catalyst active sites that decreases the anode reactivity rapidly [5]. Also,
methanol is known as a toxic chemical [6]; therefore, other alcohols were considered as alternative
fuels. Recent studies have focused on isomeric alcohols like 2-propanol and 2-butanol because they
show a lower overpotential and less poisoning effect [7]. 2-propanol is the smallest secondary
alcohol and non-CO production has been reported for its electrooxidation [7]. Furthermore, unlike
methanol, 2-propanol is less susceptible to crossover through membrane and a direct 2-propanol fuel
cell at low current densities shows a better performance than methanol fuel cell [8]. Here, after
electrodeposition of Pd nanoparticles on the surface of carbon-ceramic electrode (CCE), as a high
surface area catalyst support [5], the comparative electrooxidation of methanol, ethanol, 2-propanol
and 2-butanol on the surface of Pd|CCE was studied and parameters such as Tafel slope and
activation energy (Ea) were calculated.

2. Experimental:

2.1. Chemicals
Methyltrimethoxysilane (MTMOS) was purchased from Fluka. Methanol, 2-Propanol, H2PtCl6,
PdCl2, NaOH and graphite powder of high purity all were obtained from Merck. All solutions were
prepared with distilled water.
2.2. Apparatus
The measurements were carried out using a Potentiostat/Galvanostat Autolab. This was then
interfaced with a personal computer and controlled by GPES 4.9 and FRA 4.9 software. The
morphology and structure of Pd nanoparticles deposited on CCE were characterized by SEM (LEO
440i Oxford) and X-ray diffraction (XRD) using a Brucker AXF (D8 Advance) X-ray power
diffractometer with a Cu Ka radiation source generated at 40 kV and 35 mA. A conventional threeelectrode cell was used at room temperature. Pd|CCE with a geometrical area of 0.119 cm2 and
different amounts of catalysts were used as working electrode. A saturated calomel electrode (SCE)
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and a platinum wire were used as reference and auxiliary electrodes respectively. JULABO
thermostat was used to control cell temperature.
2.3. Catalyst preparation
The working electrode were fabricated at two sections: First, CCE was prepared by using sole gel
processing method as described in our previous work [5] and second, the Pd nanoparticles were
electrochemically deposited on the surface of CCE from an aqueous solution containing 5 mM PdCl2.
Electrodeposition was potentiostatically performed at the optimum potential of -0.1 V vs. SCE.

3. Results and Discussion
The surface morphology of electrode was examined by SEM. Fig. 1 shows the globular particles of
Pd with high density and well-dispersion are being formed on the electrode surface. Most likely, the
particulate structures of Pd in this figure are not the individual Pd crystallites. They are clews
consisting of crystallite aggregates. The XRD pattern of Pd nanoparticles modified on CCE is shown
in inset to Fig. 1. The sharp peak at 54.8 belongs to carbon ceramic matrix. Moreover, the
characteristic peaks of Pd (111), (200) and (220) planes are defined very well which confirms the fcc
crystal structure of Pd nanoparticles.

CC (006)

Pd (111)
Pd (200)

35

40

45

50

Pd (220)
55

60

65

70
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Fig. 1. SEM image and XRD pattern of modified electrode

Cyclic voltammogram (CV) of Pd|CCE in 0.3 M NaOH solution at a sweep rate of 50 mV s -1 is
shown in Fig. 2. The broad anodic peak in forward going scan and the sharp cathodic peak at -0.49 V
vs. SCE are related to the formation and reduction of palladium oxide respectively. The value of
EASA was obtained as 50.37 m2 g-1.
25

j / mA cm

-2

0

-25

-50

-0.1

0.8

-1.1

-0.1

E / V vs. SCE

Fig. 2. CV of modified electrode in 0.3 M NaOH

Fig. 3 shows the CVs of 2-propanol oxidation in 0.3 M NaOH solution containing 0.5 M alcohol on
Pd|CCE. From the results two current peaks on the forward and reverse scans can be clearly observed
for alcohol oxidation. The forward anodic peak is corresponding to the oxidation of freshly
chemisorbed alcohols on the catalyst active sites and the reverse one is related to the oxidation of
intermediate species not completely oxidized in the forward scan. The Tafel slope for 2-P oxidation
in a low scan rate of 5 mVs-1 was obtained as 178 mV dec -1.
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2-Propanol

j / mA cm
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100

20

-60
-1

-0.1

0.8

E / V vs. SCE
Fig. 3. CV of modified electrode in 0.3 M NaOH + 0.5 M 2-P

The effect of scan rate (v) on the 2-P oxidationreaction was investigated in the range of 10-350 mV s1

on Pd|CCE (Fig. 4). In principle, peak currents are proportional to v for an adsorption process and

to v0.5 for a diffusion one. As can be seen from Fig. 4, the Ip.f is proportional to the v0.5 in the scan
rate range of 30-350 mV s-1. This indicates that the electrode process was controlled by the diffusion
of alcohol or its intermediates in this range. At the scan rates lower than 30 mV s-1 there is not a clear
dependence of Ip.f on the scan rate.
In order to study the effect of temperature on the alcohol electrooxidation, voltammograms were
recorded in the temperature range of 20-65 °C (Fig. 4 left hand). With increasing temperature, clear
enhancement in the oxidation current can be observed. Arrhenius plots of alcohols oxidation at
different potentials are given in Fig. 8 (right hand).
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Fig. 4. CV of modified electrode in 0.3 M NaOH + 0.5 M 2-P in different temperatures
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1 were calculated from the slopes of Arrhenius
The activation energy (Ea) values for alcohol oxidation
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plots and then plotted against the potential in Fig. 5. It is clear that by increasing the electrode
potential up to -0.3 V the Ea value decrease to 11.6-1kJ mol-1 and then they begin to increase with
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potential. It is because of the coverage of electrode surface with intermediate species that inhibit the
chemisorption of the reactant molecules on the Pd active sites and therefore causes to an increase in
Ea values.

Ea / kJ mol

-1

25

15

5
-0.7

-0.35

0

E / V vs. SCE
Fig. 5. The variation of Ea with potential

4.

Conclusions

The Pd nano-particles modified carbon-ceramic electrodes were synthesized by potentiostatic
deposition and its electrocatalytic activity for the oxidation of isopropyl alcohol was studied.
Considering it is preferred for the fuel cell anode to operate at the lowest possible potential, the use
of 2-propanol as fuel with Pd|CC based anode will directly improve the fuel cell efficiency.

Acknowledgements
We gratefully acknowledge the support of this work by Nanotechnology Research Center of Urmia
University.

References

22

[1] E. Antolini, E.R. Gonzalez. J Power Sources 195 (2010) 256-63.
[2] YS. Li, TS. Zhao. Int J Hydrogen Energy 36 (2011) 7707-13.
[3] E. Habibi, H. Razmi. Int J Hydrogen Energy 37 (2012) 16800-9.
[4] R. Pattabiraman. Appl Catal A Gen 153 (1997) 9-20.
[5] H. Razmi, E. Habibi, H. Heidari Electrochim Acta 53 (2008) 8178-85.
[6] E. Antolini J Power Sources 170 (2007) 1-12.
[7] GC Lee, M. Umeda, I. Uchida J Power Sources 160 (2006) 78-89.
[8] Z. Qi, A. Kaufman J Power Sources 110 (2002) 65-72.

23

Electrocatalytic activity of Pd-Pt and Pd-Au alloy nanocatalysts for
EG oxidation in alkaline medium
Esmaeil Habibi

Nanotechnology Research Center, Urmia University, P.O. Box 57159-404931, Urmia, Iran
e.habibi@urmia.ac.ir

Abstract: In the present study, Pd-Pt and Pd-Au alloy nanocatalysts were synthesized by using
electrochemical reduction method and used for EG electrooxidation by using different
electrochemical techniques such as: Cyclic voltammetry (CV), chronopotentiometry (CP) and
chronoamperometry (CA). The results were compared with those obtained on Pd nanocatalyst.
Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) were also employed to
physicochemical survey of the electrocatalysts. This study showed that Pd based alloy catalysts
compared with Pd catalyst have higher catalytic activity for EG electrooxidation.
Keywords: Ethylene Glycol, alkaline fuel cell, palladium, platinum, gold, electrooxidation

1.

Introduction

A direct alcohol fuel cell (DAFC) that uses ethylene glycol (Eg) as a fuel is an attractive alternative
to the methanol fuel cell, just because Eg is a diol alcohol that can be massively obtained from
biomass [1]; it is less toxic and less volatile than methanol and has a high specific energy close to
that of methanol [2]. Moreover, the partial oxidation of Eg without C–C bound breaking (into oxalate
species) leads to the generation of eight electrons instead of 10 for the complete oxidation of it to
CO2, which means a faradic efficiency of 80% [3].
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In recent years, considerable attentions have been attracted in the development of alkaline alcohol
fuel cells (AAFCs) [4]. So, research on the anodic electrocatalysts of AAFCs becomes a realistic
topic. It is well known that Pt is the best anodic material for alcohol oxidation at a sufficient rate in
fuel cells, but apart from its high cost, it can be easily poisoned by CO-like intermediate species that
come from incomplete oxidation of alcohols.
The electrooxidation of Eg was studied extensively on the noble metal-based catalysts [5] and
showed that its electrooxidation on the Pt can be conducted to the generation of formate from a
poisoning path [6]. On the other hand, Eg electrooxidation on the Pd based catalysts at low potentials
mainly causes the formation of oxalate in alkaline solution from a nonpoisoning path.
In our previous work, considering the interesting features of CCE such as renewable surface, high
conductivity, stability, high porosity, wide operational potential window and good mechanical
properties we used it as a support for electrochemical deposition of Pt, Pd and Au nanoparticles in
EG electrooxidation [7]. Here, the effciency of Pd-Pt and Pd-Au for electrooxidation of Eg was
studied.

2. Experimental:

2.1. Chemicals
Methyltrimethoxysilane (MTMOS) was purchased from Fluka. Methanol, EG, H2PtCl6, PdCl2,
AuCl3, NaOH and graphite powder of high purity all were obtained from Merck. All solutions were
prepared with distilled water.
2.2. Apparatus
The measurements were carried out using a Potentiostat/Galvanostat Autolab. This was then
interfaced with a personal computer and controlled by GPES 4.9 and FRA 4.9 software. The
morphology and structure of Pd nanoparticles deposited on CCE were characterized by SEM (LEO
440i Oxford) and X-ray diffraction (XRD) using a Brucker AXF (D8 Advance) X-ray power
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diffractometer with a Cu Ka radiation source generated at 40 kV and 35 mA. A conventional threeelectrode cell was used at room temperature. Pd-Pt|CCE and Pd-Au|CCE with a geometrical area of
0.119 cm2 and different amounts of catalysts were used as working electrode. A saturated calomel
electrode (SCE) and a platinum wire were used as reference and auxiliary electrodes respectively.
Catalyst preparation
The working electrode were fabricated at two sections: First, CCE was prepared by using sole gel
processing method as described in our previous work [7] and second, the Pd, Pd-Pt and Pd-Au
nanoparticles were electrochemically deposited on the surface of CCE from an aqueous acidic
solution containing PdCl2, PdCl2 + H2PtCl6 or PdCl2 + AuCl3. Electrodeposition was performed
potentiostatically.

3. Results and Discussion
The surface morphology of catalysts was examined by SEM. Fig. 1 shows the globular particles of
Pd-Au (A) and Pd-Pt (B) alloy catalysts that with high density and well-dispersion are being formed
on the electrode surface. Most likely, the particulate structures in this figure are not the individual
catalyst crystallites. They are clews consisting of crystallite aggregates. The XRD patterns of alloy
nanoparticles were also showed in this figure. The sharp peak at 54.8 belongs to carbon ceramic
matrix. Moreover, the characteristic peaks of Pd alloys (111), (200) and (220) planes are defined
very well which confirms the fcc crystal structure of alloy catalysts and also confirm the formation of
Pd-Pt and Pd-Au alloys.
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Fig. 1. SEM image andBXRD pattern of modified electrodes

EDX spectra of Pd-Pt (A) and Pd-Au (B) catalysts were also indicated in figure 2. These results
confirmed the distribution of Pd-Pt and Pd-Au on the CCE surface.

Fig. 2. EDX spectra of Pd-Au (A) and Pd-Pt (B) catalysts.
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Electroctalytic activity of alloy catalysts for EG electrooxidation was examined with CV technique
and corresponding results for optimum proportions of alloy components were showed in figure 3A. It
is clear that Pd-Pt alloy has highest electrocatalytic activity for EG electrooxidation. Fig. 3B shows
the CVs of EG electrooxidation at the surface of Pd based alloy catalysts with different proportions
of alloy components. It can be concluded that equal proportions of Pd with Pt in Pd-Pt alloy and Pd
with Au in Pd-Au alloys have the best catalytic activity for EG electrooxidation.

Fig. 3. CV of different modified electrodes in 0.3 M NaOH + 0.5 M EG

In order to evaluate the electrocatalytic activity of the catalysts and the poisoning of the active
surface under continuous operation conditions, long-term chronoamperometry experiments were
performed. Figure 4 shows the chronoamperograms of Pd, Pd-Au and Pd-Pt modified CCE in 0.3 M
NaOH containing 0.5 M EG after stepping the electrode potential to -0.2 vs. SCE. As can be seen in
the Fig. 4, in all curves, the currents dropped rapidly at first, and then the currents became relatively
stable. The current of plateau at Pd-Pt alloy electrocatalyst is higher than that on Pd-Au and Pd
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catalysts. This can be probably attributed to the good poisoning resistance of Pd-Pd in comparison
with Pd-Au and Pd catalyst.
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Fig. 4. Long-time amperometric response of different catalysts for EG electroxidation

4. Conclusions
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The Pd based alloy nano-particles modified carbon-ceramic electrodes were synthesized by
2

potentiostatic deposition method and1 their electrocatalytic activity for the oxidation of EG were
studied by using different electrochemical methds. The results indicated that Pd-Pt alloy catalyst
0

1000
compared with Pd catalyst has 0better electrocatalytic500activity for EG electrooxidation.
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Abstract: In this paper, the nanoparticles of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 (x=0%, 0.01%,
0.025% 0.05% ) were prepared by sol-gel method, and the structural and chemical properties of the
samples were investigated .These properties of samples characterized by X-ray diffraction (XRD),
field-scattering microscopy (FESEM), X-ray energy spectroscopy (EDS), thermogravimetric analysis
(TGA), differential thermal analysis (DTA), infrared spectroscopy (FTIR), and the results of
characterization were investigation and reveled crystalline structures for pure and impure
nanoparticles. The reflection peaks indicate that the samples have standard α-NaFeO2 layered
structure with the space group R3m, except for the super lattice ordering between 22°-25°. The
FESEM images for pure and impure samples have shown that these nanoparticles have Hexagonal
structures. The particle size of nanopowders in the range of 50-80 nm the chemical analysis of EDS
has proven the presence of Ni, Mn, Co and Fe in the samples. TG /DTA measurements showed
weight loss in nanopowders of pure and impure. In infrared spectroscopy (FTIR), the connection
bonds and chemical elements used in these nanopowders have been investigated.
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nanopowders.

1. Introduction:
Today, the lithium ion battery as a justly new member in the battery technology has been widely
studied due to its promising applications in the field of laptops, cell phones, digital cameras and
hybrid electric vehicles [1-3].Other cathode materials such as spinel LiMn2O4 [4] and olivine
LiFePO4 [5] have been successfully applied in lithium ion batteries, but they typically have very low
capacities and also usually do not perform very well. Among all the cathode materials of LIBs the
novel Li-rich Mn-based layered solid-solution system adjusted as Li2MnO3.LiMO2(M=Co, Ni and
Mn) has recently become the focus of researches because of its higher capacities(over 250 mAh/g
good rate performance and improved safety comparing to conventional LiCoO2 cathode materials[6].
Although this kind of cathode material has many attracting advantages, it has a poor rate
performance and is subject to voltage decay after long cycling. Over the past few years, many
effective methods have been performed to enhance the electrochemical performance of layered
lithium cobalt nickel manganese oxide material, such as new synthesis methods bulk doping [7,8],
surface coating [9] and composite material designing.
Different from the typical synthesized method, including co precipitation method [10], solid-state
method [11], and hydrothermal method [12], here in, nanopowders is prepared by a facile sol-gel
method, for study properties of this cathode materials.
The sol–gel method has many advantages; for instance, it can achieve the molecular-level mixing of
the raw materials and precursors, it requires relatively low temperature treatment, small and narrow
diameter distribution of products can be produced, simple equipment and easy operation are needed
and so on [13] .
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In this work Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 was prepared by a sol–gel method using the citric
acid as the chelating agents. The structural and chemical performances of these nanoparticles were
investigation.
2. Experimental details
Preparation of materials: Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders for (x=0% , 0.01%
0.025% and 0.05%) were prepared with the precursors of pristine and Fe-doped samples from pure
materials of CoN2O6.4H2O, NiN2O6.6H2O, C4H6MnO4.4H2O, Li(NO3) and Fe(NO3)3.9H2O by solgel method in which citric acid was used as a chelating agent as the synthesis method. Firstly mixture
was dissolved in to aqueous solutions, and then citric acid was dropped slowly into aqueous solution
under stirring at 75-80°C until gel-like was obtained. The molar ratio of citric acid to total metal ions
was unity. The gel was dried at 120°C in vacuum oven for 12 hour. The resulting gel precursor was
decomposed at 500°C for 5 hour in air to eliminate the organic substances. The decomposed powders
heated at 850°C for 6 hour. The crystal structure of the as-prepared Li(Li0.021Mn0.54Ni0.125Co0.125x)FexO2 powders

with different percent Fe (0.01%, 0.025%, 0.05%, were characterized by XRD with

a D8 Advance Bruker YT diffractometer using CuKα radiation in the 2θ range of 10° and 80°. The
size and morphology of the sample was investigated using FESEM performed on MIRA3TESCANXMU microscope equipped with a Thermo NORAN system 6 X-Ray microanalysis system
supported by a NanoTrace LN-Cooled Si (Li) detector for Energy-dispersive X-ray Spectroscopy
(EDS) analysis. The TG/DT analysis for pure nanopowders was performed on an STA PT1600
TG/DTA (LINSEIS) using a heating rate of 10°C/min in air. The infrared spectra were recorded
using Fourier-transformed infrared spectrophotometer (AVATAR 370, Thermo Nicolet) in
transmission mode in the wave number region between 4000 cm-1 and 500 cm-1.
3. Results and discussion:
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Figure 1(a, b) shows the TG/DTA curves of the pure and doped with 0.025% Fe dry gel. The weak
endothermic peak at about 260°C in the DTA curve, which corresponds to a weight loss of 15% in
the TG curve, is for the removal of residual water molecules in the pure nanopowders dry gel. In the
range of 300–500°C, a weight loss of 80% is detected, which accompanies a strong exothermic Peak
at 320°C. This weight loss as to the decomposition and combustion of clathrate [14, 15].Above
500°C, there is neither any obvious weight loss nor endothermic/exothermic peak. With the presence
of impurity of Fe in pure crystals, these curves are almost identical but an exothermic peak of about
180°C has been seen, that possibly related to the decomposition of hydroxyl group in these powders.
The second weight loss is probably due to the formation of the Li (Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2
crystal in 450-500°C Therefore, in the next one experiment in pure and impure of nanopowder the
pre-calcinations temperature was selected at 500°C.

Figure 1: a) TG/DTA curves of the pure dry gel b) TG/DTA curves of the Fe doped pure dry gel

The XRD patterns of the pristine and Fe doped of nanopowders are shown in Figure 2. The structure
of pure and doped with Fe reveled good crystallinity with Preferred Peaks of (003) and (104). All the
reflection peaks indicate that the samples have standard α-NaFeO2 layered structure with the space
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group R-3m, except that the weak peaks in the 2θ range of 20–25̊ identified as the (020) and (110)
reflection are attributed to the monoclinic Li2MnO3 phase (C2/m space group)[15]. No extra
diffraction peaks from related secondary phases or impurity are founded in these structures. the
diffraction patterns show clear splitting of the hexagonal characteristic doublets of (006)/(102) and
(108)/(110); and formation of cation ordered phase and indicate the good structure of layered oxides
[16].

Figure 2: XRD patterns of (Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with different Fe content (0%, 0.01%, 0.025%
and 0.05)

The morphologies of the layered composites before and after Fe modification are revealed in Figure
3. It is found that the Fe-doping does not change their morphologies and All the pure and impure
with Fe materials have a similar morphology and it can be seen that the as-prepared homogeneous
nanoparticles have a nearly spherical and hexagonal morphology with the size in the range of 50-80
nm which would simplify the intercalate and deintercalate process for Li+ and improve ion
conductivity and rate performance. The EDS images of these samples (take x=0.01% as an example)
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are showed in Figure 4 and It can be seen that the Fe elements are distributed in the samples
homogenously.

(a)

(b)

Figure 3: FESEM images of a) pure nanopowders, b) nanopowders with 0.01% Fe

(a)

(b)

Figure 4: EDS images of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders for (x=0 and 0.01%)

Figure 5 are shown the FTIR spectra of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (take
x=0% and 0.01% as an example) recorded in between 500 and 4000 Cm-1. As can be seen in figure 5,
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for pure nanopowders one peak at 3297.76 Cm-1, is the fingerprint of hydration in the collected
powder. Two peaks at 1486.95 Cm-1 and 1436.40 Cm-1 reveled Li2CO3 and the groups of CH2 and
CH3. Peaks below 1500 Cm-1 confirm the presence of metal oxygen in vibration frequencies [17].

(b)
Figure5: FTIR spectra of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (x=0% and 0.01%)

4. Conclusion:
In this paper, Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with (x=0%, 0.01%, 0.025% and
0.05%) has been successfully synthesized by a sol–gel method using citric acid as chelating
agent.XRD, FESEM, FTIR and TG/DTA were employed to study the structural, chemical and
thermal properties of prepared nanopowders. The structural results for pure and impure nanopowders
showed the single phase layered with the super lattice structure originating from the monoclinic
Li2MnO3 and the as-prepared pure and impure of nanopowders have a nearly hexagonal morphology
with an average diameter of approximately 50-80 nm in FESEM analysis. TG/DTA measurement for
pure and impure nanopowders showed the between 300–500°C, a weight loss of 80% is attributed to
the thermal decomposition of the ingredients to form Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125)O2. FTIR spectra of

37

Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (for x=0% and 0.01%) showed Peaks below 1500
Cm-1 confirm the presence of metal oxygen in vibration frequencies. Finally, this study is helpful for
the production of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with different percents Fe(x=0%,
0.01%, 0.025%, and 0.05% ) as cathode material for rechargeable lithium-ion batteries.
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Abstract: With respect to that in fuel cell field, researchers have focused on performance
improvement and also membrane as electrolyte is one of the key components which determines fuel
cell efficiency, in this study we synthesized random sulfonated copoly (ether sulfones) based on
sulfonated and non- sulfonated bisfluorophenyl sulfone (BFPS), bishydroxyphenyl sulfone
(bisphenol S) and decafluorobiphenyl (DFBP) as coupling agent (sulfonation degree (DS)= 35%,
45%, 55%) via nucleophilic aromatic substitution polycondensation reaction to obtain polymers with
higher properties and performance. FTIR and H NMR characterizations confirmed the successful
synthesis of sulfonated monomer and copolymers. TGA and DSC results showed excellent thermal
properties of membranes. Mechanical properties of membranes were in accordance with molecular
weight estimation from dilute solution viscometry. Ion exchange capacity (IEC), water uptake and
oxidative stability measurement resulted in IEC in the range of 1.04-1.54 meq/g, (8.8-28.8)% water
uptake and reasonable long life in Fenton test.
Keywords: Fuel Cell; PEM; Synthesis; Coupling agent.
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1. Introduction
Polymeric fuel cell due to the advantages including ecofriendliness, high efficiency, and various
applications have attracted a lot of attention. The polymeric membrane as an electrolyte is the key
component that determines the fuel cell performance. Thus the choice of appropriate polymer to
obtain long-life time and good performance is necessary. The most common polymeric membranes
like Nafion, Selemion, Hyflon, and Aquivion in spite of their unique mechanical and conductivity
suffer from limitations including high production price, low Tg, and high methanol permeability. So
researchers have focused on alternative membranes that most of them are from sulfonated poly
(arylene ether) family. These sulfonated polymers can be synthesized from a vast category of
monomers and synthetic routes [1-3]. One of these routes that we have applied in this research is to
add a coupling agent as a chain extender to improve properties [4-6]. In this way, we synthesized
sulfonated dihalide and in the following random copoly (ether sulfones) based on diol and dihalides
and coupling agent with three DS. Finally, characterizations and measurements to choose the best
sample were carried out which are explained in detail.
2. Experimental:
2.1. Chemicals
BFPS (recrystallized from toluene, 20% w/v and vacuum dried at 60 oC) and bisphenol S
(recrystallized from toluene/methanol mixture with a ratio of 1 to 3, 20% w/v and vacuum dried at
60 oC) as monomers, DFBP as coupling agent (it was used as received, vacuum dried at 30 oC),
K2CO3 as weak base in polycondensation reaction (vacuum dried at 120 oC), anhydrous dimethyl
acetamide (DMAc)

and toluene as solvent and azeotrope respectively, and Oleum 30% as

sulfonating agent were supplied by Merck company. All other materials and solvents were of
analytical grade.
2.2. Apparatus
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FTIR (4000-400 cm-1) and 1H NMR spectrometer (DMSO-d6 was used as solvent), TGA (heating
from room temperature to 700 oC with heating rate of 10 oC/min), DSC (heat/cool/heat pattern
initiated from room temperature with a rate of 5 oC/min, N2), tensile machine (according to
ASTM D-882, extension rate: 5 mm/min).
3. Results and Discussion
3.1. Synthesis of sulfonated monomer and characterization
Synthesis of sulfonated BFPS (sBFPS) was done by applying 20 mmol of BFPS, 12 ml of Oleum
30% and steps and conditions which are shown in fig. 1. Via electrophilic reaction. Obtained
monomer vacuum dried at 120 oC.
H NMR and FTIR spectra, as shown in figs. 2, 3, confirmed successful synthesis and complete
purification of monomer. In FTIR spectrum, the bands at 1037 cm-1 and 1079 cm-1 are related to
sodium sulfonate (SO3Na) groups.

Fig. 1. Sulfonation reaction.
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Fig. 2. 1H NMR spectrum of sulfonated monomer.
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Fig. 3. FTIR spectrum of sulfonated monomer.
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3.2. Synthesis of random copolymers and characterization
To obtain polymers with better mechanical properties as a result of higher molecular weight,
during nucleophilic aromatic substitution reaction non-stoichiometric of bisphenol S and dihalides
(4 mmol to 3.9 mmol) i.e. excess amount of diol, and subsequently adding DFBP as coupling
agent to chain extension, were applied and random copolymers with different DS (S-35%, S-45%,
and S-55%) were achieved. Details of reaction mechanism and condition are shown in fig. 4.
As shown in fig. 5 the bands at 1026 cm-1 and 1076 cm-1 are related to SO3Na groups. The intense
peak at 1250 cm-1 and two bands at 1105 and 1350 cm-1 are related to ether and sulfone bonds
respectively which confirm polyether sulfone formation.

Fig. 4. Polycondensation reaction.
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Fig. 5. FTIR spectra of copolymers.

3.3.

Membrane preparation

Membranes were prepared using solution casting of 15% w/v of the polymer solution in DMAc.
Prepared membranes as seen in fig. 6 were clear and flexible with a thickness of 40-50 µm.

Fig. 6. Membranes prepared for tensile test.

44

To acidify membranes, they placed into 4 (M) H2SO4 solution for 48 hours, then washed with
dipping them into DI water for 24 hours. The membranes vacuum dried at 60 oC for one night.
3.4.

IV measurement

IV of samples as an estimation of molecular weight was measured by an Ubbelohde (type І)
viscometer and 0.5 g/dl solution of polymers at 30 oC.
As reported in table 2 all of the samples have high acceptable IV which is in accordance with
mechanical properties.
3.5. Thermal properties
As reported in table 1, Tg values from DSC experiment in comparison of S-35% and S-45%
samples is dependent to DS and this is related to bulkiness and entanglements of SO3H groups
which make difficult the rotations. On the other hand in S-55% in spite of DS increase, Tg
decreases that can be attributed to free volume generated by much content of SO3H groups.
Table 1. DS, thermal and mechanical properties of copolymers.
Tensile

Elongation at

strength (MPa)

break (%)

254.1

22

7.45

271.3

460.7

69.8

8.93

102.6

458.3

65

7.36

Polymer

Tg (oC)

T10% (oC)

S-35

264.2

S-45
S-55

Td=10% values from TGA analysis (table 1) confirm the high thermal stability of polymers. As see
in TGA curves in fig. 7 weight loss of polymers occurs in 4 steps including; water loss,
degradation of SO3H groups and main chain degradation from lowest to highest temperature
respectively. The copolymer containing 45% of sBFPS showed the highest stability among two
other samples because of the existence of SO3H group has an opposite effect, i.e., on one hand,
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hydrogen bonding formation increases thermal stability and on the other hand SO3H group is a
weak bond so much content of this group decreases stability.
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Fig 7. TGA curves of copolymers.

3.6. Mechanical properties
As shown in fig. 8 all samples have demonstrated the thermoplastic behavior of materials in
stress-strain curves of the tensile test. As reported in the table 1, S-45% have the most strength
and elongation at break in comparison to two other polymers.
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Fig. 8. Stress-strain curves of copolymers.

3.7. Water uptake measurement
In order to measure water uptake, weight change of polymers in distinct intervals calculated
according to eq. 1 in which Ww and Wd are sample weights in dry and wet condition respectively.
The results after 24 hours are reported in the table 2.

water absorption (%) 

Ww - W d
 100
Wd

(1)

According to the results of water uptake measurements in the table 2 it is obvious that as the
content of SO3H groups increases water uptake increases accordingly. Furthermore for estimation
of stability of membranes in aqueous media weight change of samples for one month followed
and no more change observed.
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Table 2. IV, IEC, water uptake measurements and Fenton test results.
Water uptake

Oxidative

Polymer

DS (%)

 (dl/g)

IEC (meq/g)

S-35

35

1.46

1.06

8.8

0.46

11

S-45

45

1.76

1.2

14.4

0.66

11

S-55

55

2.99

1.54

28.8

1.04

0.5

(%)



stability (day)

3.8. IEC
To measure IEC, a certain amount of acidified membranes were placed into a NaCl (2 M) solution
for 24 hours, in the following titrated by NaOH (4 mM) solution and finally according to eq. 2,
IEC values were calculated:
IEC =

VN aOH × M N aOH
weight of dry sample

(2)

Where VNaOH and MNaOH are volume and molarity of NaOH solution.
Besides that, applying IEC and water uptake results, the hydration number which defines number
of H2O molecules per SO3H group, calculated for each sample too and is reported in the table 2.
=

water

absorption (%)

IEC(meq/g)  18.02

(3)

As excepted with increasing SO3H groups, IEC of membranes and also  increases (table 2).
3.9. Oxidative stability
In this test samples were put into a solution of 3% H2O2 containing 3 ppm FeSO4 and changes in
color, appearance and etc. as a function of time were recorded as oxidative stability. The results
are reported in the table 2 shows acceptable long life of polymers.
4. Conclusions
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In this study, we synthesized random copoly (ether sulfones) with DS=35%, 45%, 55% via
nucleophilic aromatic substitution applying coupling agent to achieve polymers with higher
molecular weight which results to better mechanical properties. For polymer synthesis, synthesis
of sulfonated monomer was done. Spectrometric results confirmed the successful synthesis of
monomer and polymers. Results of thermal and mechanical properties besides IV, water uptake,
IEC and oxidative stability measurements showed that copolymer with DS=45% can be a good
candidate for more investigation and performance evaluation in fuel cell media.
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Abstract: The nanopowders of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 (x=0% , 0.01% , 0.05%, 0.075
and 0.10% ) (Fe doped-LMNC) were prepared by sol-gel method. The thermal, structural and
chemical properties of the samples were investigated by thermogravimetric analysis (TGA),
differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron
Microscopy (FESEM), X-ray energy spectroscopy (EDS), and infrared spectroscopy (FTIR).The TG
/DTA measurements showed weight loss in nanopowders of pure and doped samples. The XRD
results reveled crystalline structures for pure and Fe powder nanoparticles.doped-LMNC, It was
found that the layerd structure of the Fe doped-LNNC materials were not changed up to % 0.05 Fe
but for the higher Fe doping concentration the additional peak, which are related to the formation of
the secondary phase of LiMn2O4, have been observed in the structure.The FESEM images for pure
and doped samples have shown to be agglomerated with relatively spherical particles size of smaller
than 50 nm. Image tools software was used for illustrating the distribution of particle size of
nanopowders.The connection bonds and used chemical elements in these nanopowders have been
investigated by The Infrared spectroscopy (FTIR),
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1. Introduction
During the past decades, lithium ion batteries are receiving considerable attention as power source
for electric vehicles (EVS), hybrid electric vehicles (HEVS), and large electric power tools [1-8]. In
a recent period of time, layered lithium-rich materials xLi2MnO3(1-x)LiMO2(M=Co, Ni, Mn1/2Ni1/2,
Mn1/3Ni1/3Co1/3, etc) are being intensively studied for better cathode materials owning to their high
capacity (>200mAh/g) and low cost in comparison with LiCoO2 and LiFePO4 [9-10]. Among all the
cathode materials of LIBs, the xLi[Li1/3Mn2/3]O2·(1-x)LiMO2 (M= Mn, Co, Ni, etc.) is a promising
material because of its high reversible capacity following an “activation” process [11-13].
Doping has also successfully been used for improving Li-rich layered materials [14-16].The
transition element in the oxide materials can be substituted by metal elements such as Al [17], Zr
[18], Mo [19], Fe [20] and those doped materials show higher cyclic performance and structural
stability surface modification. mong the various methods of synthesis, The sol-gel method provided
the small particles. This method is easy and the availability of the synthesis is preferable to other
methods. In this paper, undoped and doped nanopowders of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 were
prepared with different doping concentration Fe impurity by sol-gel method. Fe doping content is of
great important to the structure and chemical properties of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 solgel. Li2MnO3-based materials with high Fe content above 10% show the obvious coexistence of
layered phase (hexagonal crystal system) and cubic rock-salt phase(cubic crystal system) [11,12].

2. Experimental details
Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders for (x=0% , 0.01% 0.05%, 0.075% and 0.10%)
were prepared with the precursors of pristine and Fe-doped samples from pure materials of
CoN2O6.4H2O, NiN2O6.6H2O, C4H6MnO4.4H2O, Li(NO3) and Fe(NO3)3.9H2O by sol-gel method in
which citric acid was used as a chelating agent during the synthesis method. Firstly mixture was
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dissolved in to aqueous solutions, and then citric acid was dropped slowly into aqueous solution
under stirring at temperature of 75-80°C until gel-like was obtained. The molar ratio of citric acid to
total metal ions was unity. The gel was dried at 120°C in vacuum oven for 12 hour. The resulting gel
precursor was decomposed at 500°C for 5 hour in air to eliminate the organic substances. The
decomposed powders heated at 850°C for 6 hour. The crystal structure of the as-prepared
Li(Li0.021Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 powders were characterized by The TG/DTA analysis for pure
nanopowders using a heating rate of 10°C/min in air. The nanopowder was characterized under a Xray diffraction system .( XRD,D8 Advance Bruker YT) using CuKα radiation in the 2θ range of 10° 80°. The size and morphology of the sample was investigated using Field Emission Scanning
Electron Microscopy (FESEM) performed on MIRA3TESCAN-XMU microscope equipped with a
Thermo NORAN system 6 X-Ray microanalysis system supported by a NanoTrace LN-Cooled Si
(Li) detector for Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) analysis. The infrared spectra were
recorded using Fourier-transformed infrared spectrophotometer (AVATAR 370, Thermo Nicolet).

3. Results and discussion
Figure 1(a, b) shows the TG/DTA curves of the pure and Fe-doped dry gel. The weak endothermic
peak at about 260°C in the DTA curve, which corresponds to a weight loss of 15% in the TG curve,
is for the removal of residual water molecules in the pure nanopowders dry gel. In the range of 300–
500°C, a weight loss of 80% is detected, which accompanies a strong exothermic Peak at 320°C.
This weight loss was due to decomposition and combustion of clathrate[21,22]. Above 500°C, there
is neither any obvious weight loss nor endothermic/exothermic peak. With the presence of impurity
of Fe in pure crystals, these curves are almost identical but an exothermic peak of about 180°C has
been seen, that possibly related to the decomposition of hydroxyl group in these powders. The
second weight loss is probably due to the formation of the Li (Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2
crystal in 450-500°C. Therefore, the pre-calcinations temperature was selected at 500°C for both
pure and doped nanopowders.
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(a)

(b)

Figure 1: a) TG/DTA curves of the pure dry gel b) TG/DTA curves of the Fe doped pure dry gel

The XRD patterns of the pure and Fe doped nanopowders are shown in Figure 2. The structure of
pure and doped with Fe reveled good crystallinity with preferred peaks of (003) and (104). All the
reflection peaks indicate that the samples have standard α-NaFeO2 layered structure with the space
group R m, except that the weak peaks in the 2θ range of 20–25̊ identified as the (020) and (110)
reflection. That are attributed to the monoclinic Li2MnO3 phase (C2/m space group)[21]. The layerd
structure remains unchanged up to % 0.05 Fe but for the higher Fe concentration the additional peak,
which are related to the formation of the secondary phase of LiMn2O4, have been observed in the
structure, and it confirms that there is the cubic structure in addition to the hexagonal. [11,12]. The
diffraction patterns show clear splitting of the hexagonal characteristic doublets of (006)/(102) and
(108)/(110); and formation of cation ordered phase and indicate the good structure of layered oxides
[22].
All diffraction peaks are sharp and well-defined, suggesting that the prepared samples are wellcrystallized. Their crystal sizes calculated from the refection peaks of (003) by using the Scherrer
equation
D(hkl)= kλ/βcosθ …………………………. (1)
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where D(hkl) is the crystallite size, K is Scherrer’s constant corresponding to the quality factor of the
apparatus measured with a reference for single crystal (0.9 for spherical particles), λ is the
wavelength of the X-ray, β is full-width at half-maximum (FWHM), and θ is the Bragg angle. The
evaluated data are presented in Table 1.

Figure 2: XRD patterns of (Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with different Fe content (0%, 0.01%, 0.05% ,
0.075 and 0.10)

Table1: The FWHM values for of (Li0.21Mn0.54-xNi0.125Co0.125)FexO2 with (x=0% , 0.01%, 0.05%, 0.010%).
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The morphologies of the layered composites before and after Fe modification are revealed in Figure
3. It is found that the Fe-doping does not change their morphologies and All the pure and doped
samples with Fe have a similar morphology. It can be seen in Figure 3, that the as-prepared
homogeneous nanoparticles have a nearly spherical and hexagonal morphology with the size in the
range of ≤50nm, which would simplify the intercalate and deintercalate process for Li+ and improve
ion conductivity and rate performance.

Figure 3: FESEM images of a) pure nanopowders, b) Fe 0.01, c) Fe 0.05, d) Fe 0.10
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Image tools software was used for illustrating the distribution of particle size for pure and 0.01% Fedoped

nanopowders. The particle size distribution was illustated

in figure 4. Particles size

distribution for pure nanopowders are observed in the range of 31nm. By adding the Fe doping the
particle size are increased within the range of 46-60nm. and It was found that the particle size has
increased with increasing Fe concentration.

Figure 4: Particles of distribution for Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders for (x=0 and 0.01%)

Figure 5 are shown the FTIR spectra of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (with
x=0% , 0.01% and 0.10) recorded in between 500 and 4000 cm-1. As can be seen in figure 5, for pure
nanopowders apeak at 3297.76 cm-1 is the fingerprint of hydration in the collected powder. Two
peaks at 1486.95 cm-1 and 1436.40 cm-1 reveled Li2CO3 and the groups of CH2 and CH3. Peaks below
1500 cm-1 confirm the presence of metal oxide in vibration frequencies [23]. Three peaks in the
region of 1646.31, 1384.22 and 1867.47 Cm-1 are observed with the addition of impurities in 0.01%
Fe, respectively, that corresponding to CH3OCO2Li, CH2-CH3 and (CO3)-2. It was found that with
increasing Fe doping up to 0.10% peak in region of 1646.31cm-1 [24,25].
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Figure5: FTIR spectra of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (x=0% ,0.01% and 0.10)

4.Conclusion:
In this paper, Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with (x=0%, 0.01%, 0.05%, 0.075%
and 0.10%) has been successfully synthesized by a sol–gel method using citric acid as chelating
agent. TG/DTA, XRD, FESEM and FTIR were employed to study the structural, chemical and
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thermal properties of prepared nanopowders. TG/DTA measurement for pure and impure
nanopowders showed the between 300–500°C, a weight loss of 80% is attributed to the thermal
decomposition of the ingredients to form Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125)O2. The structural results for
pure and impure nanopowders showed the single phase layered with the super lattice structure
originating from the monoclinic Li2MnO3 The FESEM analysiss results show that The as-prepared
pure and doped nanopowders have a nearly hexagonal morphology with an average diameter of
approximately 30-50 nm. With increases Fe doping the average size of nanoparticles are increased.
FTIR spectra of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders (for x=0% and 0.01%) showed
Peaks below 1500 Cm-1 confirm the presence of metal oxide in vibration frequencies. Finally, this
study is helpful for the production of Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125-x)FexO2 nanopowders with different
Fe concentration (x=0%, 0.01%, 0.05%, 0.075% and 0.10% ) as cathode material for rechargeable
lithium-ion batteries.
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Abstract: PEM fuel cells have the ability to be operated with open-end and dead-end modes. At the
open-end mode the extra reactants are essential for obtaining the specified current density. The extra
reactants remove accumulated water in anode and cathode channel to prevent flooding. This issue at
the dead-end mode that impurities remove from channels at the specified period of times is very
important. Therefore, a deep understanding of the processes of accumulation of water in the channel
and water transport at the time of discharge and setting of discharge time for removing the water and
impurities without leaving a considerable amount of reactive gas to outlet environment is inevitable.
There are different methods for investigation of water management such as: neutron radiography, gas
chromatography, capturing use of X-ray and capturing use of inferred ray. Due to high cost and
many hazards these methods at most cases cannot be used. In this papera transparent PEMFC stack
as a simplest, cheapest and the most suitable method for investigation of water management is
recommend. Designing and manufacturing this type of PEMFC stack require special techniques. In
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this paper, the design steps are explained with details.The performance of PEMFC stack at open-end
and dead-end mode is compared. The results have shown that for steady-state operation, the
maximum time possible for closing the output valves is 5 seconds and the minimum time required to
open it is 5 seconds.
Keywords: PEMFC stack; Water formation; Purge duration; Dead-end mode.

1.Introduction

Due to its notable advantages like high energy conversion efficiency, high power density, quick startup, and low environmental pollution, Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is considered as
the main alternative power source for automobiles, steady power stations and submarines [1-3].
In such PEM fuel cell systems, pure hydrogen is normally used as the fuel, and unused hydrogen is
discharged along with inert gases into the atmosphere. For a given output power, in order to
maximize the efficiency and safety, these systems should consume as little fuel as possible and
minimize the emission of hydrogen to the atmosphere.
The ratio of hydrogen usage to the total supplied hydrogen in a fuel-cell is known as the fuel
utilization. Therefore, for a 100% fuel utilization (or in dead-end mode), the amount of hydrogen fed
into the anode would be the same as the flow rate of hydrogen required for the electrochemical
reactions. However, in dead-end operation, there is a high risk of fuel starvation at the outlet of the
fuel cell, which can result in unstable cell voltages and cell degradation [4-6]. The major causes of
fuel starvation are the accumulation of liquid water at anode and cathode sides [6-7].
If the cathode holds too much water, Liquid water back-diffusion occurs from cathode to anode,
causes in flooding at catalytic active sites [8]. The fuel utilization of a PEM fuel-cell system can be
improved by employing a suitable hydrogen recirculation method or by designing a stack that avoids
flooding.
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Several studies have been carried out on improving the fuel utilization. Nishikawa et al. [9]
demonstrated a fuel utilization of 96% for a 5 kW-class PEM fuel cell stack that adopted an internal
counter-flow humidification and stack separation method; the stack was divided into two blocks such
that the exhaust hydrogen gas exiting the first block was fed into the second one after being
separated from liquid water. Uno et al. [10] proposed a pressure swing recirculation system that
operated using two check valves and fluid control devices without any recirculation pumps. Besides,
they investigated the performance of this system in a single fuel cell; the operation of the single cell
was stable over 10 h, but the cell voltage of the single cell fluctuated somewhat with the pressure
changes.
Jong Won Choi et al. [11] studied terms of power generation characteristics and the purge
characteristics for various operating conditions in a cathodic dead-end PEMFC. They applied the
pulsation effect for augmenting the mean purge interval, and as a result the smaller
amount of un-reacted oxygen released. They reported, by increasing frequency and the amplitude,
mean purge interval increased and the amount of wasted oxygen reduced. However, they didn't
investigate the anodic dead-end PEMFC but they stated that similar results can be expected for it.
Jong Won Choi et al. [12]also investigated how to improve the fuel efficiency of an anodic dead-end
mode fuel cell for portable power generation. They reported a periodic purge process in anodic deadend operation is required to avoid anode flooding caused by back diffusive water from the cathode.
They introduced a hydrogen pulsation method and experimentally attempted to minimize the purge
frequency. Their experimental results indicated that pulsation reduces partial pressure of the water
vapour in the anode channel, increasing the interval between purges by approximately three times,
thus improving overall efficiency.
There are different methods for investigation of water management such as: neutron radiography, gas
chromatography, capturing use of X-ray and capturing use of inferred ray. Due to high cost and
many hazards these methods at most cases cannot be used. According to mentioned problems, a
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transparent PEMFC as a simplest, cheapest and the most suitable method for investigation of water
managementis recommending.
In this paperall manufactured components are presented and explained with details. The performance
of PEMFC at dead-end mode is studied and the effect of purge time on performance of stack at time
base approach is analysed. This applied design increased hydrogen and oxygen utilization, which
consequently a higher performance has been achieved.
2.Experimental:

Designing Transparent PEMFC
Fig. 1 shows the schematic of the proposed design for a PEM fuel-cell stack without any hydrogen
and oxygen recirculation devices. Liquid separators were used to remove liquid water from the
hydrogen and oxygen. The MEA of PEMFC will be able to work at the best mode when the reactant
gases are humid, so external humidifiers are used to humid the reactant gases before entering to the
PEMFC. As well as the purge valve is used for removing the impurities and accumulated water at the
dead end mode. Designed and fabricated transparent PEM fuel cell stack are presented in Fig. 3.

Fig. 1: Process flow diagram of applied test bench
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a)

b)

Fig. 2: a) The designed and b) manufactured PEMFC stack

3.Results and Discussion

Figure 3 compares voltage and power of single cell [13] and 3cell stack. Due to uniform pressure
distribution and control of stack temperature a significant promotion in performance of stack is seen.

Fig. 3: Comparison of voltage and power of stack and single cell.
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The polarization and power curve of stack at dead-end and open-end is compared in Fig.4. The figure
shows that using applied design and adjusting proper purge parameters (closing purge valve=5s and
opening purge valve=5s) the dead-end mode can follow the open-end mode polarization curve. So,
due to consumption of less fuel, the efficiency of dead-end mode is bigger than open end mode.

Fig. 4: Polarization curve at dead-end and open-end mode

Adjusting purge parameters was done at the single cell. The closed time period of purge valve and
purge time was 5s and 1s consequently. At the stack the closed time keep constant and try to obtain
proper time for purge time.The results of test show that the optimum time for purge is 5s. With this
purge duration times the stability of voltage and current density is seen.
In Fig. 5 variation of stack current at the constant voltage of 2.1 V with purge time of 2s is depicted.
As it can be seen, due to water accumulation and low purge time the current during dead-end test is
decreasing continually. This trend continued for purge time of 3 and 4s. The result showed that the
minimum time for purge duration with permanent variation is 5s (see Fig.6).
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Fig. 5: Variation of current at constant voltage of 2.1 V (Purge time=2s, closing purge valve=5s)

Fig. 6: Variation of current at constant voltage of 2.1 V (Purge time=5s, closing purge valve=5s)
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In Fig. 7 the water formation at the lower half part of PEMFC stack at dead-end mode is shown. The
result show that up to i=200 mA/cm2 produced water is in the form of separate droplet and there is
no film water and slug flow. As it expected, accumulating of water in the lower half part is more
sensible than the upper half part. So, reducing number of channel at the lower part for increasing
velocity and water removal is essential. By increasing current density to 300 mA/cm2 the film water
and in some cases slug flow is seen at the lower half part of flow field. At the higher current density
the produced water occupy the channels and by decreasing active area, significant reduction of
current density will be happened.

a)

i=50 mA/cm2
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b)

i=100 mA/cm2

c)

i=200 mA/cm2

d)

i=300 mA/cm2
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e)

i=700 mA/cm2

f)

i=900 mA/cm2

4.Conclusions
PEM fuel cells have the ability to be operated with open-end and dead-end modes. At the open-end
mode the extra reactants are essential for obtaining the specified current density. A deep
understanding of the processes of accumulation of water in the channel and water transport at the
time of discharge and setting of discharge time for removing the water and impurities without
leaving a considerable amount of reactive gas to outlet environment is inevitable. In this
paperdifferent parameters such as: water production and removal at dead-end mode and discharge
parameters is tested and evaluated. As regards that water management at dead-end mode becomes
more important with increasing the number of cell, for the first time a transparent PEMFC stack with
dead-end cathode and anode is designed, manufactured, fabricated, tested and evaluated. The optimal
and proper time for opening and closing the exhaust valve for obtaining uniform fluctuation of
voltage and current density is achieved 5s and 5s for stack, respectively. The results showed
thataccumulating of water in the lower half part is more sensible than the upper half part.So,
reducing number of channel at the lower part for increasing velocity and water removal is
essential.The result show that up to i=200 mA/cm2 produced water is in the form of separate droplet
and there is no film water and slug flow. By increasing current density to 300 mA/cm2 the film water
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and in some cases slug flow is seen at the lower half part of flow field. At the higher current density
the produced water occupy the channels and by decreasing active area, significant reduction of
current density will be happened.
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Abstract: Electrooxidation of several fuel compounds was studied using metallic nanoparticles such
as Au, Pd, Pt, AuPd and AuPt synthesized by electrodeposition. Scanning electron microscope
(SEM) images and X-ray diffraction (XRD) data showed that monometallic (Au, Pd and Pt) and
alloys of bimetallic nanoparticles of AuPd and AuPt were formed. The catalytic performance of the
prepared electrodes was investigated in acidic, alkaline and neutral media (100 mM phosphate
buffer, pH 7) by cyclic voltammetry and the results were compared. The performance of the
electrocatalysts towards electrooxidation of most common fuels that use in fuel cell were studied.
Keywords: Nanostructure; Electrodeposition; Fuel cell; Electrooxidation; Acidic medium.

1.Introduction

As energy consumption is growing, consideration of supplying accessible, highly efficient and
environment-friendly power sources is greater. Fuel cells are remarkable alternatives that transform
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chemical energy to electricity. Electrooxidation and electroreduction processes to generate higher
energy have been always a challenging subject for researchers. Electrooxidation of fuels and
reduction of oxygen are the main reactions that occur on the electrocatalysts [1]. Fuels which are
different in fuel cells consist of small molecules of methanol in direct methanol fuel cells (DMFCs),
ethanol in direct ethanol fuel cells (DEFCs), hydrogen in proton exchange membrane fuel cells
(PEMFCs), etc. Pt is the most common used catalysts in anode and cathode compartments of fuel
cells but the main barriers in the commercialization of fuel cells are limited sources of Pt in nature
and its high cost. Besides, electroreduction of oxygen which shows a sluggish electron transfer
kinetics associated with the cathode reaction, has encouraged researchers to be looking for a high
performance and cost-effective alternative catalyst to replace Pt. It has been estimated the cost of
anode and cathode catalyst in fuel cells is about 30 – 50% of the manufacturing cost of the fuel cell
that indicates the importance of finding valuable materials for catalyst compartments [2, 3].

2.Experimental:
2.1. Chemicals
All fuels comprising methanol, ethanol, propanol, butanol, ethylene glycol, glycerol and KOH,
H2SO4 were of analytical grade. Gold, platinum and palladium salts were purchased from
SigmaAldrich. All solutions were prepared using distilled water (18 MΩ cm).

2.2. Apparatus
The surface morphology of the bare and modified electrodes was characterized by a scanning
electron microscope (Leo Supra 50 VP) equipped with energy dispersive X-ray spectrometer (EDX).
An eDAQ EA 161 potentiostat connected to e-corder 410 (4-channel recorder) equipped by EChem
software v2.1.0 were used for the electrochemical experiments. A conventional three-electrode
electrochemical cell was used for the cyclic voltammetry and chronoamperometry where an
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Ag/AgCl (sat. KCl), a platinum wire and a bare/modified carbon electrode were used as the
reference, auxiliary and working electrodes, respectively.

3.Results and Discussion
Many compounds have been used as fuels in fuel cells. Alcohols such as methanol [4], ethanol [5],
ethylene glycol [6], glycerol [7] and glucose [8] are the mostly-used fuels for fuel cells. Amongst the
fuels, methanol and ethanol have been used more as fuels, despite their toxicity and volatility.
Electrooxidation of 1-propanol, 2-propanol and 1-butanol have also been studied. Ethylene glycol,
glycerol and glucose are the simplest diol, triol and polyol, respectively that have received much
attention in fuel cells and catalysis because they are less volatile and toxic (compared to ethanol and
methanol). Besides alcohols, much interest has been devoted to other compounds as fuels such as
urea, formic acid, formaldehyde [9, 10]. Efficiency of the fuel cells depends on several factors such
as electrode materials and energy generated from the electrooxidation of the fuels. A fuel can be
partly or completely oxidized during the electrooxidation process. Complete oxidation of the fuels is
not easy since the C-C bond has to be broken (except for methanol).
Electrodeposition technique was used to prepare metallic nanostructured catalyst on a carbon-based
electrode. A constant potential of –200 mV was applied for 120 s to deposit metallic particles on
carbon electrode. The prepared metallic nanoparticles were electrochemically characterized by cyclic
voltammetry. The electrochemical surface area (ECSA) values that were calculated from cyclic
voltammograms.
Figure 1(a-f) shows the SEM images of the bare carbon-based electrode and monometallic (Au, Pd
and Pt) and bimetallic (AuPd and AuPt) nanoparticles deposits on carbon. Figure 1(g and h) is the
EDX of the prepared AuPd and AuPt nanoparticles. The XRD patterns of the electrodeposited
nanoparticles have been shown in figure 1i.
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Fig. 1. SEM images of (a) bare PG, (b) AuNPs/PG, (c) PdNPs/PG, (d) PtNPs/PG, (e) AuPdNPs/PG and (f) AuPtNPs/PG.
EDX analyses of (g) AuPd and (h) AuPt electrocatalysts. (i) XRD patterns of the metallic electrocatalysts on the PG.
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The electrooxidation of some organic compounds that are used as fuels in fuel cells have been
studied by cyclic voltammetry and the results are shown and compared in figure 2. The study have
been conducted in acidic, alkaline and neutral media.

Fig. 2. Multibar chart of the electrooxidation peak current densities of several fuel compounds on diﬀ erent
electrodes in 0.1 M NaOH. The peak current densities were obtained by sweeping potential in the range of –
600–800 mV at scan rate of 100 mV s−1.

4. Conclusions

Au, Pd, Pt, AuPd and AuPt electrocatalysts were electrodeposited on the pencil graphite as a carbonbased material by applying a constant potential in the acidic electrolyte. The electrodes indicated
stability during the experiments as no leaching was observed. The bare PG and metallic
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nanoparticles electrodeposited on the PG electrodes were used in this work to compare the ability of
the electrodeposited nanoparticles toward the electrooxidation of the most common fuels in the
acidic and alkaline media. PG did not show any activity in the acidic (except to benzyl alcohol) and
alkaline media. The catalytic performance of the electrodeposited monometallic and bimetallic
nanoparticles varied from medium to medium and fuel to fuel. The fuels mostly present better results
in the alkaline medium rather than the acidic electrolyte.
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Abstract: Electrocatalytic activities Pt and Pt_Sn nanoparticles supported on Multiwall carbon
nanotubes and Vulcan carbon were examined for methanol oxidation reaction. The Pt/C, Pt_Sn/C,
Pt/MWCNT, Pt_Sn/MWCNT catalysts were synthesized using a deposition_ reduction technique
with sodium borohydride. The electrocatalysts were characterized by EDS, XRD, FESEM and cyclic
voltammetry. The Pt_Sn/MWCNT electrocatalyst with an atomic ratio Pt/Sn (3:1) in MOR exhibited
a higher forward peak current density and a lower peak potential during cyclic voltammetry
compared to other electrocatalysts. Then the effect of glassy carbon electrode (GC) surface
modification by a thin layer of polyaniline was investigated. The results showed that in present a thin
layer of polyaniline and platinum-tin electrocatalytic particles supported on multiwall carbon
nanotube (GC/polyaniline/Pt-Sn/CNT) the oxidation of methanol in aqueous acid media is
considerably enhanced.
Keywords: Electrocatalyst; Platinum; Polymer; Tin; Methanol Oxidation

Introduction
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Low temperature direct alcohol fuel cells (DAFCS) are extremely attractive as power sources for
transportation, mobile and portable applications because it is not necessary to convert the fuel in a
reformer into hydrogen [1]. However, alcohols are very difficult to electro_ oxidized completely and
up to now methanol has been considered the most promising fuel, because it is more efficiently
oxidized than other alcohols and thus direct methanol fuel cells (DMFCS) have been developed for
the portable power market. The methanol oxidation reaction (MOR) by itself is rather slow and
requires active catalytic sites for adsorption and oxidation of methanol [2]. The high activity and
stability of platinum metal, especially in acidic environments, makes it a suitable catalyst for electrooxidation of many small organic molecules [3]. The performance of Pt for the methanol oxidation is
still rather poor, but it is possible to enhance its activity by introducing a second metal, like Ru or Sn
[4]. The formation of bimetallic alloys changes the structural and electronic properties of Pt catalyst,
allowing desired reaction pathways [5]. Compared with platinum, Sn can active water at lower
potentials so that some OH species is formed at low potentials on Sn sites and then the adsorbed CO
reacts with adsorbed OH species to produce CO2. On the other hand, a higher platinum dispersion on
a suitable support should enable a decrease in the amount of platinum used in the DMFC active layer
without performance loss and decrease the amount of adsorbed linear CO species. It is widely
accepted that the catalytic performance of metal catalysts depends on not only their geometry and
dimension, but also their supports. Therefore, numerous research efforts focused on the development
of novel supports to improve dispersion, activity and stability of catalysts with a reduced cost. Pt or
Pt_ based alloys, supported by carbon materials are commonly used catalysts in direct methanol fuel
cells (DMFCS) in acidic solution [6-7]. Carbon nanotubes (CNTs) are considered an attractive
supporting material due to its high electrical conductivity, large specific surface area, good thermal
and chemical stability [8-10]. One way of getting a better distribution of the catalytic particles is to
disperse the material within a convenient electron conducting matrix [2]. Polyaniline (PANI) with
porous structure and high surface area is a particulary attractive material as catalyst support.
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Polyaniline can have a specific interaction with Pt that helps to reduce the absorbance of CO on Pt
particles, which is a major factor leading to the poisoning of Pt catalyst [11].

Experimental
Electrocatalyst preparation
Pt/C, Pt-Sn/C, Pt/MWCNT, Pt-Sn/MWCNT catalysts with the Pt/Sn atomic ratios 3:1 were prepared
using H2pPtCl6. 6H20 (Aldrich), SnCl2. 2H20 (Merck) as the metal source and carbon Vulkan XC72
and Multiwall carbon nanotubes as the supports. Catalysts were synthesized by deposition_ reduction
technique in liquid phase using NaBH4 (Merck) as reducing agent.
The supports were dispersed into deionized water under magnetic stirring for 30 min at 40 .
Calculated amounts of H2pPtCl6. 6H20 and SnCl2.2H20 solutions were added to the above mixture
and sonicated for 1h. A freshly prepared 0.1M NaBH4 solution (in 1M NaOH) was added drop by
drop into the above solution under vigorous stirring in four portions of the same volume. The
portions were added after 30 min one from the other. The mixture was stirred for 2h, the obtained
mixture was cooled up to room temperature, filtered and washed with ultrapure water. The formed
powder was dried in a vacuum oven at 70

for 3h. Pt catalysts were also prepared by the NaBH4

reduction process.
Physical characterization
Structural characteristics of the synthesized powders were investigated by XRD (D8 ADVANCED
BRUKER) using Cu k as the radiation source. For XRD, the working voltage and current were
maintained at 40 kv and 40 m A, respectively. Field-emission scanning microscope (FESEM) was
used for the microscopic observation of as_prepared catalysts. Energy diffraction spectroscopy
(EDS) was adopted to analyze the atomic ratio of Pt to Sn in the bimetallic alloy.
Electrochemical measurements
An electrochemical instrument (Autolab ) and a conventional three electrode test cell with a
saturated calomel electrode (SCE) as the refrence electrode, platinum wire as the counter electrode
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and a glassy carbon electrode as the working electrode were used for the electrochemical
measurements. The MOR activity was measured also by CV in 0.5 M CH3OH with 0.1 M H2SO4 as
electrolyte at room temperature with a scan rate of 50 mVs-1. Catalyst inks were prepared as follows:
catalyst powder (5 mg) was dispersed in Nafion, ethanol and water the mixture was sonicated for 30
min to obtain a homogeneous ink. 10 micro liter of the catalyst inks from each kind of catalyst was
then coated onto a freshly polished glassy carbon electrode and was dried at 60

for 10 min.

Electrode modification
Electrode was derivatized with Polyaniline by electropolymerization of 0.04M aniline in
0.5M H2SO4 Electrode was cycled repeatedly from -0.2 to +0.9 V at 50 mVs-1 until the desired
coverage of polymer was obtained.

Results and discussion
The X_ Ray diffractograms of the electrocatalysts are shown in Fig (1). There were no obvious peaks
for Sn or its oxides in the XRD patterns of all PtSn catalysts. It was also found from the XRD
patterns that there was an obvious 2 shift to lower angle for PtSn catalysts, which became more
obvious as the Sn content increased. The 2 of the Pt(220) peak for PtSn has angle shift lower than
that for Pt. The lower angle shift of the Pt peaks and the absence of XRD peaks for Sn and its oxides
account for the alloy formation and the interaction between Pt and Sn [12].
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Fig. 1. XRD patterns of Pt/C (a), Pt_Sn/C (b), Pt/MWCNT (c), Pt-Sn/MWCNT (d).

FESEM images of the Pt/C, Pt-Sn/C, Pt/MWCNT, Pt-Sn/MWCNT catalysts are shown in Fig (2),
which showed that the nanoparticles are uniformly on the surface of carbon supports.
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Fig.2. FESEM images of Pt/C (a), Pt_Sn/C (b), Pt-Sn/MWCNT (c), Pt/MWCNT(d).

Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) results of Pt/MWCNT, Pt-Sn/MWCNT are depicted in
Fig (3). The results confirm that both platinum and Tin species are present on the surface of multiwall carbon nanotubes.
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Fig.3. EDS analysis of Pt/MWCNT (a), Pt_Sn/MWCNT (b).

The electrocatalytic activities of the different catalysts during the oxidation of methanol were
compared by cyclic voltammetry experiments at room temperature. Fig (4) illustrates the forward
and backward CV profiles of MOR for Pt/C, Pt-Sn/C, Pt/MWCNT, Pt-Sn/MWCNT in 0.5 M CH3OH
+0.1 M H2SO4 solution. The activity of Pt catalysts for the methanol oxidation can be represented by
the magnitude of the forward anodic current peak. The onset potential for oxidation, the peak
potential and the peak current density are all often used to evaluate the catalytic activity of an
electro-catalyst. As shown in Fig (4): The synthesized Pt_ Sn/MWCNT catalyst had the peak
potential

which

was

about

0.55

V,

lower

than

the

peak

potential

for

Pt/C,

Pt_ Sn/C, Pt/MWCNT electrocatalysts. The synthesized Pt_Sn/MWCNT exhibited the highest
current density as compared to that other catalysts. This confirms improved kinetics of methanol
electro_ oxidation upon Sn addition and the effects of multiwall nanotubes as the support.
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Fig.4. CVS of Pt/C, Pt_Sn/C, Pt/ MWCNT , Pt-Sn/MWCNT in 0.5M CH3OH and 0.1 H2SO4.

It is well known that the ratio of the forward anodic peak current (If) to the backward anodic peak
current (Ib ), If/Ib, could be used to describe the catalyst tolerance to incompletely oxidized species
accumulated on the surface of the electrode [13-16]. A higher ratio indicates more effective removal
of the poisoning species on the catalyst surface [15,17 ]. In table(1),the ratio of If/Ib for
Pt_Sn/MWCNT is only 1.6 m A Which is higher than other catalysts.

Table. 1. comparing the CVS of synthesized electrocatalysts

Catalyst
Pt/C

0.16

0.125

0.62

1.28

Pt-Sn/C

0.3

0.225

0.59

1.33

Pt/MWCNT

0.23

0.160

0.57

1.40

Pt-Sn/MWCNT

0.37

0.230

0.55

1.60

According to Fig (5), displays the cyclic voltammogram of the GC/PANI/Pt_Sn/MWCNT in 0.5 M
CH3OH + 0.1 M H2SO4 solution. The results showed that in present a thin layer of polyaniline and
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platinum-tin electrocatalytic particles supported on multiwall carbon nanotube (GC/polyaniline/PtSn/CNT) the oxidation of methanol in aqueous acid media is considerably enhanced. In this work,
the forward peak current density of the GC/PANI/Pt_Sn/MWCNT is 1/2 mA, higher than that of
platinum, platinum_ tin electrocatalysts supported on multiwall carbon nanotube and Vulkan carbon.
It is obvious that alloying Pt with Sn and the presence PANI and multiwall carbon nanotube, both
improved the activity for methanol oxidation. This catalytic enhancement may be due to the
following reasons: (i) increase of the lattice parameter in the presence of the PtSn alloys enhanced
the adsorption and dissociation of methanol while it also increased the activity of methanol oxidation
at lower potentials. (ii) Formation of OH groups through water activation on the Sn species at lower
overpotentials than on Pt, which is a key step for the oxidative removal of the adsorbed CO; thus,
adsorbed CO oxidation on PtSn electrocatalyst is possible at lower potential than on pure Pt [2, 19].

Fig.5. CV of GC/PANI/ Pt_Sn/MWCNT in 0.5M CH3OH and 0.1 M H2SO4 at a scan rate of 50 mVs-1.

Conclusion
Pt, Pt_ Sn nanoparticles on multiwall carbon nanotubes and Vulkan carbon have been successfully
synthesized using a deposition-reduction technique with sodium borohydride. The results show that
GC/PANI/Pt_Sn/MWCNT is a more suitable electrocatalyst for methanol oxidation compared to
other catalysts studied here. Sn species improve the kinetics of OHads formation and result in higher
tolerance of the electrode against poisoning species, especially COads. The nanotubular materials act
as conducting material that improves electron transfer between catalyst particles and nanotubes and
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also act as accessible mesoporous network for catalytic particles. Polyaniline with porous structure
and high surface area improves catalytic activity for methanol oxidation.
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Abstract: Bioenergy is a renewable energy that plays an indispensable role in meeting today’s ever
increasing energy needs. Unlike biofuels, microbial fuel cells (MFCs) convert energy harvested from
redox reactions directly in to bioelectricity. MFCs can utilize low-grade organic carbons (fuels) in
waste streams. In recent years, MFCs have also been used in the electrolysis mode to produce
bioproducts in laboratory tests. Micro organisms actively catabolize substrate, and bioelectricities are
generated. MFCs could be utilized as power generator in small devices such as biosensor. Besides
the advantages of this technology, it still faces practical barriers such as low power and current
density. In the present article different parts of MFC such as anode, cathode and membrane have
been reviewed and to overcome the practical challenges in this field some practical options have
been suggested MFCs research has intensiﬁed in the past decade and the maximum MFCs power
density output has been increased greatly and many types of waste streams have been tested.
However, new breakthroughs are needed for MFCs to be practical in wastewater treatment and
power generation beyond powering small sensor devices. To reduce capital and operational costs,
simple and robust membrane less MFCs reactors are desired. This review is an update on the recent
advances on MFCs designs and operations.
Keywords: Microbial fuel cell; Biosensor; Biocatalyst; Anaerobic anode; Bioelectricity
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Introduction:
During the past centuries, fossil fuels in the process of industrialization and economic growth helped.
But it is clear that this type of fuel can establish a sustainable global economy. Due to limited energy
resources environmental problem of the use of these pollutants Higher efficiency of energy
conversion methods, as well as the use of polluting fuels produced from renewable energy sources
and the possibility has not been possible nonrenewable matters Wide efforts to replace the electricity
generation methods is ongoing. Direct conversion of fuel into electrical energy fuel cell technology,
tilt, promising new approach for energy sidestep environmental pollution. Microbial fuel cell system
usually consists of two anodic and cathodic compartment which are separated by a membrane for
proton exchanger. Electrons from the cathode through an external circuit and the protons pass
through the membrane to be [1,2]. MFC is an emerging technology that uses bioﬁlms as catalysts to
convert chemical energy in organic (and some inorganic) matter directly in to electricity [3,4]. MFC
has adistinct advan tagein that it can utilize low-grade biomass or even wastewater, which is
otherwise not utilized, toproduce bioelectricity Among the factors influencing the rate of electron
transfer from bacteria to the electrode in the anode chamber measurable impact on the performance
of the cell. Intermediates used in microbial fuel cell is often toxic and expensive compounds [5,6].
Therefore, long-term use of microbial fuel cell-mediated economically not cost effective. But in
microbial fuel cells used in the immediate microorganisms are electro-chemically active, in other
words, microorganisms capable of electrons in the absence of chemical mediators to the electrode
surface transport. production of organic food consumption is driven directly out of the cell. Most of
these bacteria are anaerobic categories are optional. And species (shewanella) Shewanella,
(Geobacteraceae), and Esherichia coli (E.coli) bacteria that are generally immediately transmit
electrons. As noted, micro-organisms as baokatalyst are used in microbial fuel cell, which can be
used in pure form or blended [7,8]. Parameters were studied to enhance electricity [9].

Experimental:
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Microbial fuel cell system in tests of a two-part cell includes an anode, and catod an aerobic were
used separately. Containers made of glass, plexiglass capacity of 1000 mL which each of 750 ml
were used.

Fig1: Microbial fuel cell picture

The anode and cathode both made of flat, graphite. The electrodes must be removed before use for
minor metals and impurities were for 48 hours and then washed with deionized water [10].
To measure the output voltage of the air cathode microbial fuel cell with a data recording device was
used. Since the voltage changes considered in short time intervals, so the software designed for the
device, register the input voltage interval was defined ten minutes [11].
At the beginning of the production of synthetic wastewater sodium acetate dissolved in 300ml
phosphate buffer at PH= 7 settlement and it 10ML dissolved metals, minerals and vitamins added
secondary and minor creature Most studies substrates such as glucose, sucrose acetate as a carbon
source for the bacteria. Since the cells - is used. Microbial fuel using acetate as carbon source, can be
achieved more, the sodium acetate was used in this study [12].

Results and discussion:
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With the arrival of sewage into the reactor pressure rose rapidly and then actually produced was a
constant flow of electron transfer between the electrode surface is based on microbial fuel cell. On
the other hand, glucose substrate that can easily be decomposed by microorganisms. pH using
phosphate buffer solution at pH = 7 kept and cathode compartment is filled with buffer solution. The
initial cell voltage, after the inoculation of microorganisms in less than 42(mv) was then increased.
Nearly 24 hours after inoculation rate maximum open circuit voltage and the amount has been stable
during the study period. The maximum open circuit voltage of about 750 mv is registered. in fig 2
show that After 36h balanc voltage hard set than badge formation bacteria constant balance.
Microbial Source: The first step in this research is suitable microbial source selection and gain
optimum temperature conditions for the growth of microorganisms. Anaerobic wastewater treatment
plants and sewage Jerusalem hospitals as two distinct microbial source medium is inoculated. And
then mixed anaerobic growth curves in different conditions including ambient temperature (20 ° C)
to 140 ° C were evaluated in the same way that data is an aerobic mixed at temperatures of about 60
° C Best has shown growth. And at 20 ° C, the lowest growth was observed.in fig4 show that
Microbial Source: The first step in this research is suitable microbial source selection and gain
optimum temperature conditions for the growth of microorganisms. Anaerobic wastewater treatment
plants and sewage Jerusalem hospitals as two distinct microbial source medium is inoculated. And
then mixed anaerobic growth curves in different conditions including ambient temperature (20° C) to
140 ° C were evaluated in the same way that data is anaerobic mixed at temperatures of about 60 ° C
Best has shown growth. And at 20 ° C, the lowest growth was observe.

Fig.2. microbial fuel cell voltage curve
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Fig.3. The stirring or rotation examined Which is distinguished from around 100(v) to 400(v) was followed in the
rotation came to a constant voltage. It is known in the diagram

Fig.4.voltage the temperature curve

Conclusions:

This work presents an overview of MFC technology, including issues such as new materials for use
in the main components of these devices (cathode, membrane and anode), types of configurations
and MFC modeling. The results of recent studies suggest that MFCs will be of practical use in the
future and will become a preferred option among sustainable bioenergy processes. Many scientific
works have demonstrated that this technology offers potentially promising prospects for wastewater
treatment and power generation but also for applications such as water desalination, metal recovery
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and dye removal. New low cost materials are being developed and applied in MFCs in order to
improve their efficiency.
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Abstract: A finite element model is developed to investigate the influence of the assembly pressure

of proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) single cell components especially the membrane
electrode assembly (MEA). A new design end plate consists of two separate plates like a cylinder
and a piston and the applied pressure exerted pneumatically to the fuel cell assembly. This end plate
distributed the contact pressure more uniform than the conventional bolts and nuts clamping
mechanism and causes to reduce the stress concentration. The contact pressure distribution over the
MEA for some different pneumatic chamber size is investigated and optimized using finite element
method. The results are compared with the contact pressure distribution achieved by simple steel end
plate. It is obvious that the pneumatic clamping mechanism acts better that those of simple
conventional bolts and nuts clamping mechanism.
Keywords: PEM fuel cell; Finite element method; Contact pressure; Clamping Mechanism.

95

1. Introduction
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are recognized as environmentally friendly power
sources for residential, portable and transportation applications [1]. Researchers revealed that around
59% of the total power losses are due to the contact resistance between bipolar plate and gas
diffusion layer (GDL) in PEMFCs [2]. The most important factor influencing the contact pressure
distribution over the active area is the clamping pressure. The clamping mechanism provided the
sealing pressure at various interfaces, decreased the contact resistance between interfaces, increased
the security, connected between all components, provide excellent electrical conductivity and proper
pressure distribution.
Only few researchers worked on the design of the clamping mechanism to improve the contact
pressure between the components. Boguslaw et al. [3] designed a clamping system with compression
bands. In their design each end plates consist of a pair of plates with stacks of disk springs interposed
between them. Yu et al. [4] a new design of asymmetric composite sandwich endplates which are
made of carbon fiber reinforced composite and glass fiber reinforced composite with a pre-curvature
generated by the residual thermal deformation, which will yield the required pressure distribution in
the stack when the endplates are fastened by the clamping device. In all mentioned works the
researchers used the technique to apply the clamping force on central area of the components against
conventional bolts and nuts clamping system. Toshiyuki [5] invented the endplate that consist of a
pair of plates which can move in a direction toward and away from each other, and a plurality of
resilient members independent of each other which are arranged in parallel or in series with each
other. The resilient members can be coil springs, coned disk springs and members made from elastic
materials. This clamping system can distributes uniformly the tie rods force to the stack. Stephen [6]
used a pair of plates for upper end plate that one of them contains a plurality of threaded bores
extending over the entire surface area. By adjusting the screws in the bores the proper contact
pressure achieved. James et al. [7] explained the clamping system that consists of the load members
on top of the end plate to exert the pressure at the central area of them. In this manner, each tie rod
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extends from the load member along the outside of the stack and is connected at its other end to a
leaf spring that rests on the outer surface of the end plate. Wang et al. [8] designed a hydraulically
pressurized pocket end plate with a thin wall which transmitted the hydraulic pressure inside the
pocket to the bipolar plates.
The non-uniform contact pressure can result in hot spots formation in membrane electrode assembly
[9, 10], which might have a detrimental effect on the electro-chemical performance and life of the
PEMFC. Chang et al. [11] experimentally examine the effect of the clamping pressure on the electrophysical properties of a carbon paper GDL such as porosity and gas permeability. They also examine
the effects of clamping pressure on the electrochemical performance of a PEMFC. Wen et al. [12]
investigated the effects of different combinations of bolt configuration and clamping torque on the
performance of a single PEMFC and a 10-cell stack. They showed that the uniformity of the contact
pressure distribution, the ohmic resistance and the mass transport limit current had highly linear
correlations with the mean contact pressure. They also proved that increasing the mean contact
pressure improved the uniformity of the contact pressure distribution and reduced the contact ohmic
resistance.
The goal of this study is to improve and develop the pneumatic clamping mechanism using finite
element method. In addition, the comparison between the conventional clamping mechanism and the
pneumatic mechanism is investigated.

2. Description of the design
Fig. 1 shows the schematic of the novel design of the clamping mechanism composed of two end
plates. Each end plate is made up of two components which outer part and inner part play the role of
cylinder and piston, respectively. The sealing between the two components of each end plate is
performed using o-ring gasket. These components are assembled to create the pneumatically
pressurized pocket end plate. The air pressure inside the pocket is transmitted to the different
components of PEM fuel cell.
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Fig. 1: Schematic diagram of the pneumatic clamping mechanism.

3. Finite element model
Contact pressure distribution is concerned with the rigidity of the components. Thus, increasing the
end plates rigidity results in an increase of the uniformity of contact pressure distribution. However,
for conventional clamping mechanism increasing rigidity leads to an increase in end plate volume
and weight. In pneumatic clamping mechanism the gas pressure exert to the components [13].
Therefore, optimizing the pressure chamber size causes to improve the contact pressure distribution
over the active area of PEMFC.
Fig. 2 shows the finite element model of single cell for both new and conventional bolts and nuts
clamping systems. As shown in Fig. 2(a) one eighth of the conventional bolts and nuts clamping
system has been modeled do to its symmetric condition. Fig. 2 (b) illustrated the quarter of the single
cell model, which one of the end plates modeled based on the new and the other modeled like the
conventional bolts and nuts clamping system. Without missing any precision in simulation, only the
moving plate modeled for simplicity. For conventional bolts and nuts clamping system the clamping
pressure exerted through concentrated force by rigid washers on top of the moving plate (Fig. 2).
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(a)

(b)

Fig. 2: Finite element model of the single cell, (a) Conventional bolts and nuts, (b) Pneumatic clamping.

The contact properties are assumed to be penalty with the friction of 0.1. In other contact surfaces
when one of the two interaction surfaces is belong to sealant material the contact pressure is defined
0.3. The components property and dimension which are used in modeling of the PEMFC are stated in
table 1.
Table 1. Properties and dimensions of the PEMFC components.
Poisson’s

Module of
Components
Bipolar plates
Cooling plates
Current collectors
End plates
GDL [14]

Material

elasticity (

)

ratio

Density
(

)

Graphite

5100

0.25

2100

Copper

100000

0.33

8900

Stainless steel 316L

209000

Aluminum

70000

Carbon paper

10

0.35
0.25

Dimensions

7800
2700
400

(

)

295*295*3.5
295*295*3.5
295*295*5
350*350*50
202*202*0.235

EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) 60 Shore A which is a kind of elastomer is used as
fuel cell sealant. The method of determination EPDM properties which is used in software stated in
our previous work [11]. The pneumatic model which is meshed in the Abaqus software is illustrated
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in Fig. 3. In this figure the chamber size which can changed to obtain the optimize contact pressure
distribution is shown.

Fig. 3: Meshed pneumatic clamping mechanism using Abaqus software.

4. Results and Discussion
In this section the contact pressure distribution contour over the active area is investigated and the
optimizing the chamber size is done. Fig. 4 illustrated the contact pressure for PEM single cell using
FEM. This figure shows the contact pressure results of the new design of clamping mechanism for
the chamber size

.
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Fig. 5: Contact pressure distribution contour over the MEA of PEM single cell for pneumatic clamping mechanism
with the chamber size

.

Fig. 7 shows the contact pressure distribution over the MEA for the pneumatic chamber size
. The contact pressure measured in three different directions; along the x axis
(X-Direction), along the y axis (Y-Direction) and along the diagonal axis of the MEA (D-Direction).
These three directions are shown in Fig. 6. As shown in Fig. 7 the amount of contact pressure have
not very significant changes in the mentioned directions. The amount of the contact pressure for the
D-Direction is critical. Thus the contact pressure for this direction is investigated to find the optimum
chamber size.
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Fig. 7: contact pressure distribution over the MEA for pneumatic clamping mechanism with the chamber size
.

Fig. 8 demonstrated the contact pressure distribution over the MEA along the D-Direction for simple
steel end plate and four different pneumatic end plate chamber size. The pneumatic endplate
chamber size is 132 mm, 125 mm, 118 mm and 111 mm for pneumatic 1 to 4, respectively.

Fig. 8: Contact pressure distribution over the MEA along the D-Direction.
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5. Conclusions
In this paper, the pneumatic clamping mechanism has been improved and optimized using finite
element simulation to have the better contact pressure distribution over the surface. A three
dimensional finite element simulation is used to optimize this clamping system and compare it with
conventional bolts and nuts clamping mechanism. It is concluded that new clamping system can
distribute the clamping pressure more uniform than the conventional clamping system. Also, the
contact pressure can changed extensively with changing the chamber size of the pneumatic clamping
mechanism. Hence, investigating the chamber size is an important object to have the proper
clamping mechanism.
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Astract:Microbial fuel cells (MFCs) are bioelectrochemical systems which can degrade organic
materials and are increasingly seen as potential contributors to low carbon technologies, particularly
in energy recovery from and treatment of wastewater. In the last years, noticeable growths in MFC
technology have been seen, although, significant challenges still exist before the MFC can be ready
to commercialization. Towards MFC commercialization different scale-up studies were performed
and these studies indicate that scaling-up MFCs is possible, but it is important to improve power
output with new designs that can be used in large scale applications. The present work deals with the
design stacked microbial fuel cell (MFC) to generate electricity from wastewater.
Keywords: MFC Stack, Renewable Source, Design, Membrane

1.Introduction
During the last few decades, there has been an increasing request for renewable energy sources
which has caused the research in alternative energy technologies. The threats of CO2 emission from
fossil fuels to climate change calls for a clean energy production approach utilizing biomass [1]. The
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MFC technology has been expanded for energy generation and pollutant removal based on
bioreactions of microbial cells. These devices convert chemical energy to electrical energy through
the catalytic action of microorganisms in the anode. A membrane uses as a separator of the anode
and cathode chambers [2].
The benefits of this technology include non-contamination, high energy efficiency, mild operating
conditions, strong biocompatibility, and great application potential in various areas, which have
received a great deal of attention from researchers. With respect to the design, growing attention is
dedicated to small-scale devices, due to easy fabrication and the possibility to precisely manipulate
the fluid dynamic conditions.
On the other hand, it has been proven that the most viable way for scaling-up the technology is to
arrange multiple MFC units in stacks [3]. As such, miniature MFC designs are particularly
noteworthy because they can facilitate the volume [4].
It has been known for several years that microorganisms or enzymes can be used to produce
electricity in MFCs. The idea of using MFCs in an attempt to produce electricity was first conceived
by M. C. Potter in 1911. In 1931, Barnet Cohen drew more attention to the area when he created a
number of microbial halves fuel cells that, when connected in series, were capable of producing over
35 volts, though only with a current of 2 milliamps [6]. In 1963, more work on the subject came with
a study using hydrogen produced by the fermentation of glucose by Clostridium butyricum as the
reactant at the anode of a hydrogen and air fuel cell. Significant progress on the
understanding of electron transfer mechanisms, development of efficient bio electrocatalytic
interfaces and development of novel, low cost, and durable electrode materials, has already been
achieved but there is nevertheless ample room for improvement and work to be done, before
reaching industrialization of MFCs. Kim et al. detected that some electrochemically active species of
bacteria did not need the mediator molecule to transport electrons to the electrodes and developed the
mediatorless MFC, which signiﬁcantly improved the commercial possibility of MFC by removing
the expensive mediator chemicals needed for electron transport [7,8]. The first efforts at stack MFCs
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were performed on 1 L scale MFCs, including a 12 pair cassette-electrode MFC, obtaining high
organic matter removal rates and power production. Jiang et al. also worked a stacked MFC of 16 L
with urban wastewater obtaining low removal rates with low electricity production due to the
precipitation of calcium and sodium carbonates in the cathode which increased the internal resistance
[9,10,11]
In this context, we provide here a model that by functionally integrating mass transport phenomena
bio-electrochemical processes at the steady-state. This study aims to scale-up stacked MFCs. The
present study has been carried out to evaluate the performance of stacked MFCs operating during
wastewater treatment and electricity production.
2.Experimental:

2.1. Stacked MFC design
The stacked MFC included of four anodic and cathodic compartments (10 × 10 cm each one). The
stacked MFC was made of Perspex. It was prepared by Iran market. The system consists of Perspex
frames. The frames are placed between the plates and form two reaction compartments, separated by
a cation exchange membrane (CEM). To ensure the system is air-tight, rubber gaskets are fitted
between the plastic parts. The end plates are held together by four threaded rods. The four stacked
MFCs were conﬁgured by installing two anodes (graphite plate,4*5cm) on the inside of the wall to
share the anolyte, and two cathodes (graphite plate,4*5cm) (Fig1).

107

Figure 1 Stacked Fuel Component Pieces

Between each anode and cathode pair was inserted a separator (Carbon Paper, USA;
120*120*0.35mm) to maintain the anaerobic conditions of the anolyte. In the frames, both a sample
port and two inlets were constructed. Using copper wiring, the four chamber-pairs are connected in
series(Fig2).

Figure 2 Stacked MFC Design
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2.2 Apparatus
The potential between anode and cathode was measured by using a multimeter (MS8218, Hong
Kong) and recorded every 10 minutes through a pc. To monitor the pH of the anode chamber, it was
measured by pH meter (AZ86502, Taiwan).
3.Results and Discussion

Only a good cell design will allow a good stack performance. Every part of the stack MFC requires
careful consideration. For design the stack MFC, some parameters should be calculated:
3-1 Stack size
The first step in designing a fuel cell stack is to obtain the power requirements. The stack is then
designed to meet those requirements, and the maximum power, voltage, and current are often known.
The power output of a fuel cell stack is a product of stack voltage and current:
WFC= V. I
The maximum power and voltage requirements are dependent upon the application. It is helpful to
know the current and power density when designing a fuel cell stack. These are often unavailable
initially but can be calculated from the desired power output, stack voltage, efficiency, and volume
and weight limitations. The current is a product of the current density and the cell active area:
I= i*A cell
The actual fuel cell performance is determined by the pressure, temperature, and humidity based on
the application requirements, and can often be improved (depending upon fuel cell type) by
increasing the temperature, pressure, and humidity, and optimizing other important fuel cell
variables. The ability to increase these variables is application-dependent because weight and cost
play important factors when optimizing certain parameters.
The cell potential and the current density are related by the polarization curve:
V cell= f (i)
3-2 The number of cells
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The number of cells in the stack is often determined by the maximum voltage requirement and the
desired operating voltage. The total stack potential is the sum of the stack voltages or the product of
the average cell potential and number of cells in the stack:

The cell area must be designed to obtain the required current for the stack. When this is multiplied by
the total stack voltage, the maximum power requirement for the stack must be obtained. Most fuel
cell stacks have the cells connected in series, but stacks can be designed in parallel to increase the
total output current [12]
3-3 Stack configuration
The ﬁniteness of fossil fuels and threats of climate change, there is a need to develop sustainable
energy technologies that can power the world’s future economies and societies. The MFC has been
intensively studied in recent years, and as a result, the power density of lab-scale stack MFCs at the
milliliter scale has been increased up [13]. The stack must be sturdy and able to withstand the
necessary environments. To make a substantial contribution to a sustainable energy supply, however,
we should also increase the scale of stack MFCs orders of magnitude beyond the currently studied
lab-scale MFCs. When designing a stacked MFC, it is important to ensure optimal contact between
electrodes and substrate and to minimize the distances between electrodes. The electrolytes became
depleted in substrates in the ﬁrst units which led to less performant units at the end of the stack
[1,14]. So far, the preferred stack MFC organization is the
serial alignment of multiple MFC units because it has repeatedly been found to be slightly more
performant than parallel assemblies. In parallel stacks, energy losses were detected under closed
circuit conditions [15].
Miniaturized scale stack based MFC modules inherently produce favorable conditions for high
current/power generation because of a large surface-to-volume ratio of carbon paper membrane and
eﬃcient mass transport due to the smaller scale and short proton/electron transfer distances. The
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series and parallel electrical connectivity of stacked MFCs have been investigated as a mechanism to
increase the overall voltage and current output and show a multi-module stack as a ﬂexible tool to
achieve desired power and voltage levels required [12,17,18,19].
4.Conclusions

Stack MFCs are a promising green technology for the earth seriously influenced by principal
problems related to traditional energy sources. According to our studies, we predict that the
maximum current and power generation in the stack of MFC were 950 mA.m2 and 1000 mW.m2,
respectively. The idea of generating electricity in biological fuel cells theoretically exists, but as a
practical method for energy production, it is quite new. However, stack MFCs are yet to be accepted
by the market, being essential to show its robustness and reproducibility. To summarize, shared
electrolyte stack MFCs are clarified MFC constructions and therefore are considered for low-cost
electricity generation in wastewater treatment plants. All information is of a great signiﬁcance for
future developments of the technology because it is a real ﬁrst step in the characterization of the
robustness of the bioelectrochemical technology.
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Abstract: The oxidation resistance of interconnect plates used in solid oxide fuel cells (SOFCs) can
be improved by using a protective/conductive coating layer. In this study, a Ni-Co-CeO2 composite
coating was deposited on Crofer 22 APU steel substrate through the electroless method. Inorder to
evaluate the oxidation resistance and measuring the oxidation activation energy, coated and bare
samples were exposed at 700, 800, 900 and 1000°C temperatures for 50 hours. The results showed
that Ni-Co-CeO2 composite coating improved the oxidation resistance of Crofer 22 APU steel. Also,
the results showed that Ni-Co-CeO2 composite coating during oxidation, reduced the oxidation
activation energy of coated samples (75 KJ mol-1) compared to bare samples (126 KJ mol-1).
Keywords: Activation energy, Solid oxide fuel cell, Ni-Co-CeO2 composite coating, Oxidation

1.Introduction
Solid oxide fuel cells (SOFCs) are one of the future generation energy resources that convert the
energy of chemical reactions without combustion into electrical energy [1]. Reducing in the
operating temperature of the lanthanum chloride (LaCrO3) SOFCs from 1000 ° C to 600-800 ° C,
caused this materials replaced by commonly metals such as stainless steel [2-5]. Among these alloys,
high temperature oxidation resistance alloys such as ferritic stainless steels are good choice due to
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their low cost, availability, high electrical conductivity, and thermal elasticity with ceramic
components. [6-10].
Due to high operating temperature of the fuel cell, the oxidation and growth of the chromium layer is
inevitable and can be as thick as a few micrometers. This layer reduced the electrical conductivity
because the chromium layer has a high electrical resistance compared to the substrate [11].
Chromium evaporation from the metal interconnect can also lead to a dramatic drop in the efficiency
of the solid oxide fuel cell. In interconnect that forms chromium oxide layer, formation of gaseous
Cr6+ components generated by the reaction of water and oxygen molecules diffuse at the cathode
surface and by the formation of chromium or other unwanted compounds such as SrCrO4, reduced
the active surface of the electrode. Therefore, the efficiency of the fuel cell is dramatically reduced.
Since the vapor pressure of these components is directly related to the partial pressure of oxygen, the
probability of occurrence of this phenomenon on the cathode side is higher due to the high oxygen
partial pressure. This phenomenon is known as cathode poisoning [11, 12].
One of the methods for forming a coating with the distribution of particles and uniformity of
thickness is the use of electroless method. The deposition of ions in an aqueous solution by chemical
reduction on a substrate is called electroless plating [13, 14]. This method occurs spontaneously on
the surface of the metals and the thickness of the coating, as long as the chemical composition of the
solution does not change increased with linearly manner. By Using this method, metals such as
copper, nickel, iron, cobalt, silver, gold, platinum and palladium can be deposited which among this
metals nickel and copper widely used [15].
Ebrahimifar and Zandrahimi deposited cobalt coating using a pack cementation method on an AISI430 ferrite substrate. The results showed that cobalt coating changed to CoFe2O4 and CoCr2O4
spinals during oxidation, which improved oxidation resistance and electrical conductivity. For cobalt
coated and uncoated substrates after 200 hours at 800 °C isothermal oxidation, a specific surface
resistance was reported. Thickness of the cobalt coated samples (1.27 μm) was lower than uncoated
substrate (4.059 μ) which improved the limitation of the rate of anion diffusion during isothermal
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oxidation. In another study by Ebrahimifar and Zandrahimi, the constant parabolic oxidation rate was
evaluated during various types of oxidation tests for the Fe-17% Cr Crude spinel . To evaluate the
oxidation rate of cobalt spinels, AISI-430 steel coated with cobalt was subjected to isothermal
oxidation at 800 °C for 1000 hours. The constant parabolic oxidation rate for uncoated steel was
between 0 and 150 hours higher than that obtained for cobalt coated samples. The surface of the
uncoated specimens was laminated and broken after 1000 hours of oxidation, while the cobalt coated
samples had a non-cracked surface. [16-18]
In a study by Deng et al, cobalt was deposited on a UNS 430 steel substrate using electroplating
method. In this study, cobalt coating was converted into Co2CrO4, Co3O4, CoCrFeO4 and CoCr2O4 at
800°C temperature. After 1900 hours of oxidation at 800 ° C, cobalt coating showed lower ASR than
non-coated samples. Cobalt spinels have higher oxidation resistance and electrical conductivity
compared to chromium and silica oxides [19].
The aim of this study was to investigate the oxidation resistance of Ni-Co-CeO2 coated-Crofer
22APU at different temperatures.
2.Experimental
2.1. Substrate preparation
To deposit a Co-Ni-CeO2 composite coating on a Crofer 22 APU steel, Crofer 22 APU steel sheet
cut into 1×1 specimens. The chemical composition of this steel is shown in Table 1.
Specimens were polished up to 1200 mesh with sand paper, degreasing using electropolish method in
phosphoric acid solution, washed with acetone and to obtain microscopic roughness, etching applied
in a chloride, 25% nitric acid and 5% nitric acid solution, and in the end rinsed with distilled water.
All these steps were performed according to ASTM G1 and ASTM G4 standards.
Table 1: Chemical composition of Crofer22APU stainless steel based on EDX analysis
Element

Fe

C

Cr

Mn

Si

Ni

Al

Ti

La

Concentration

Bal

0.01

22.7

0.38

0.02

0.02

0.02

0.07

0.06

(Wt%)
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The coating solution with chemical compositions and concentration is shown in Table 2.

Table 2: Chemical composition and concentration of electroless plating baths

Chemical composition

Concentration (g/l)

Cobalt(II) sulfate

50

Nickel(II) sulfate

20

Sodium hypophosphite

15

Trisodium citrate

50

Ammonium chloride

50

Ceria

10

From various tests, the optimized conditions for coating deposition was 80° C temperature and
pH=8. In this study, DC power source used for the electropolishing, stirrer heater also used for
mixing, and for reaching solution temperature to optimized temperature. A digital balance with 4
digit sensitivity was used for weighing of samples.
3.Results and Discussion
3.1.Calculation of oxidation rates at different temperatures
The chemical composition of as coated specimens is shown in table 2.
Table 3: Chemical composition of as coated samples

Element

Composition%

Co

20.31

Ni

23.69

CeO2

56
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Parabolic factor parameters and oxidation resistance during isothermal oxidation for Co-Ni-CeO2
coated and uncoated samples in static air at four temperatures of 700, 800, 900, and 1000 °C for 20
and 50 hours was investigated. Figures 1, 2, 3 and 4 show square weight gain for coated and
uncoated Crofer 22 APU as a function of oxidation time at 700, 800, 900 and 1000 ° C. weight gain
values of all coated samples in different amounts of oxidation were more than the non-coated
samples. The following equation is used to calculate the weight gain values [18]:

In this equation, Kp is the oxidation rate, A is the cross-sectional area of sample, ΔW changes in
weight and t is time.

Figure 1. Square of mass gain for uncoated and coated samples at 700 °C
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Figure 2. Square of mass gain for uncoated and coated samples at 800°C

Figure 3. Square of mass gain for uncoated and coated samples at 900 °C
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Figure 4. Square of mass gain for uncoated and coated samples at 1000° C

With regard to the square of mass gain verses time variations, with the calculating of gradient of each
plot, the oxidation rate of each sample was obtained at different temperatures. Table 4 shows the
amount of oxidation rate at different temperatures for a sample with and without coating.

Table 4. Oxidation rate values at various temperatures

Coated

Bare

Oxidation rate at 700 °C

Kp=2.11×10-11

Kp= 1.41×10-12

Oxidation rate at 800 °C

Kp= 2.68×10-13

Kp= 6.7×10-13

Oxidation rate at 900 °C

Kp= 3.7×10-13

Kp= 8.33×10-13

Oxidation rate at 1000 °C

Kp= 8.33×10-13

Kp= 3.01×10-12

In Crofer 22 APU steel due to the high chromium content, the chromium layer's growth rate
increases when temperature increased from 700 to 800 °C, therefore at 700 °C, the oxidation rate of
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the coated sample is greater than bare sample. But at higher temperatures, due to the increased
growth rate of the chromium layer, the oxidation rate of the bare sample was more than the coated
sample [17].
In the early stages, the oxidation rate for the coated sample was greater than bare sample, which can
be due to fine particles of CeO2 that act as a nuclear site and increase the Cr2O3 growth stage
(oxidation step) at the initial oxidation time. After this time, the same layer reduces the movement of
chromium ions and acts like a barrier and reduces the oxidation rate (second stage oxidation) [18].
The other reason for rapid oxidation in the first step was oxidation of nickel and cobalt phase [18].
Since nickel and cobalt are metallic phase, therefore they transform to the oxide phase during
oxidation and increases the amount of oxide mass [19]. When nickel and cobalt completely
transform to stabilized oxide phases, the weight gain decreased.

3.2. Calculation of oxidation activation energy
The following equation was used to calculate the energy of activation [18]:

In this equation, Kp is the oxidation rate, K * is a constant number, E0 is the energy of activation, k is
the Boltzmann's constant and t is time.
Figure 5 shows the log Kp graph in terms of T-1, whereby the value of the energy of the activation is
obtained using the line gradient.
The oxidation activation energy for coated samples and non-coated samples obtained 75 and 126 KJ
mol-1 respectly. The lower amount of oxidation activation energy of the coated samples leads to a
higher oxidation resistance of these specimens than uncoated samples, and this is lower due to the
presence of Ni-Co-CeO2 composite coating on coated samples [19].
Localized oxidation energy decreased with decreasing temperature, and oxidation rate gradually
decreased. This may be due to the thickness of the oxide layer that affects the oxidation resistance.
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Also, the lower amount of oxidation activation energy in the coating samples indicates the lower
thickness of the oxide layers formed on these specimens and thus the greater resistance of the
oxidation-coated coatings [18].

Figure 5.Logarithmic diagram of oxidation relative to time reversal.

4.Conclusion
The deposition of Ni-Co-CeO2 composite coating, increase oxidation resistance of Crofer 22
APU stainless steel at high temperatures, which is used as a interconnect in solid oxide fuel cells.
The parabolic oxidation constant for coated samples at 800, 900, and 1000° C temperatures was
lower than uncoated samples.
The oxidation activation energy for coated samples and non-coated samples obtained 75 and 126
KJ mol-1 respectly.
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Lower amount of oxidation activation energy of coated samples is due to the high resistance of
the this composite coating to oxidation compared to the non-coated samples.
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Abstract: Oxidation resistance of solid oxide fuel cells interconnects can be ameliorated by use of a
protective, effective, relatively dense and well adherent spinel coating. In this study the
electrodeposition method was employed to coat AISI 430 ferritic stainless steel. Isothermal oxidation
and cyclic oxidation were applied to evaluate the parabolic rate constant (k p). The formation of MnCo oxides during oxidation improved oxidation resistance. The Mn-Co-CeO2 coated samples
demonstrated lower kp in each test and it indicate that the coating layer has acted as a mass barrier
against the outward diffusion of cations specially Cr.
Keywords: Solid oxide fuel cell; AISI 430 ferritic stainless steel; Mn-Co-CeO2; parabolic rate
constant

125

1. Introduction
Solid oxide fuel cells (SOFCs) are classified as intermediate temperature (650–800 °C) fuel cells.
Individual planar SOFCs are connected in a stack with electronically conducting plates called
interconnects. The desirable properties of interconnects include mechanical stability at the operating
temperature, thermal and chemical compatibility with the electrode materials, low cost and ease of
fabrication. On the anode side, interconnects are exposed to highly reducing conditions, while on the
cathode side they are exposed to highly oxidizing conditions. The highly oxidizing environment is
conducive to oxide growth that can reduce the conductivity of the interconnect. Several factors are
associated with oxide formation–oxide thickness, conductivity of the oxide and adherence of the
oxide to the substrate. Based on these factors, different methods have been proposed to extend the
lifetime of interconnect materials. Various alloy compositions have been studied, but the general
consensus is that no single alloy can fully satisfy all the SOFC operating requirements and resist
oxide formation. Recently, chromia-forming ferritic stainless steels, which have a thermal expansion
coefficient close to that for the yttria-stabilized zirconia (YSZ) SOFC system, have become of
interest to SOFC developers because of their relatively low cost and ease of manufacturing. These
steels, however, form relatively thick chromia (Cr2O3) scales at high temperatures. Although this
oxide scale protects the underlying metal from further exposure to the corroding gases [1-6], the
scale has very poor electrical conductivity and, thus, increases the resistance of the system. In
addition, if the scale does not adhere well to the substrate, additional oxide will form and the
conductivity will decrease further. One approach to improve the oxide growth resistance of stainless
steel interconnects is to apply a coating that may reduce the rate of oxide formation as well as modify
the properties of the oxide that is generated by the substrate.
Recent research, however, has concentrated on the application of protective/conductive coatings.
Numerous techniques have been developed to apply coatings to ferritic stainless steels. These
include

slurry

coatings[7-10], anodic electrodeposition [11], cathodic

electrodeposition

of

particular metals or alloys, followed by annealing/oxidation in air [12-15]. The latter method
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has been attracting attention due to its low cost, ease of fabrication, good adhesion between
the deposited coating and substrate and extensive application.
The objective of the current work was to obtain the parabolic oxidation rate constant in
isothermal oxidation and cyclic oxidation for Mn-Co-CeO2 coated specimens which were coated by
electroplating method to investigate the role of formed layer on the substrate against oxidation.

2. Experimental procedure
Coupons of AISI 430 stainless steel, measuring 10 mm × 5 mm × 2 mm with chemical composition
of 17.4% Cr, 0.92% Mn, 0.85% Si, 0.12% C, 0.02% S, 0.03% P with Fe as remaining were used as
substrates. Specimens were polished from 320-grit sic paper up to 1200-grit, ultrasonically cleaned
in ethanol and dried. In order to deposit Mn-Co-CeO2 composite coating onto the substrate,
electroplating method was employed. For the direct current (DC) electrodeposition process, a
one-compartment cell was used. Platinum foil was used as the anode and it was placed in
the same compartment as the working electrode. All experiments were carried out in 100 ml
electrolytes prepared with deionized water. Ammonia hydroxide or 20 vol% H 2SO4 was used
to adjust the electrolyte pH. The optimum electrolyte composition for co-deposition of Mn
and Co was 0.50 M MnSO4 + 0.10 M CoSO4 + 1.0 M H3BO3 + 0.70 M gluconate+ 0.10
M (NH4)2SO4. In addition, the best current density, pH, and deposition time were 250
mAcm-2, 2.5, and 20 min, respectively (Table 1). After coating treatment, the samples were
removed from the cell and ultrasonically cleaned in ethanol to clean the surface and then weighed
using an electronic balance. The isothermal oxidation was done at 800 ºC for 100 hours in static air.
The coated and uncoated samples were also subjected to cyclic oxidation. Each cycle contained 1 h
heating in the furnace at 800 ºC and 15 minutes cooling in free air. After each test the coated and
uncoated samples were weighed and weight changes was calculated. The parabolic rate constant for
each oxidation test was calculated using parabolic kinetics law. X-Ray diffraction (XRD) was used
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to identify phases formed in the surface layer of as-coated specimens with a Philips X’Pert High
Score diffractometer using Cu Kα (λ = 1.5405 Å).
Table 1. Chemical compositions and operating conditions for Mn-Co-CeO2 electrodeposition.

Manganese sulfate, tetrahydrate (MnSO4.3H2O)

110 gL-1

Cobalt sulfate, heptahydrate (CoSO4.7H2O)

28 gL-1

Cerium oxide (CeO2)

4 gL-1

Boric acid (H3BO3)

60 gL-1

Ammonium sulfate (NH4)2SO4

13 gL-1

Temperature

25 ºC

Current density

600 mA.cm-2

pH

2

Time

40 min

3. Results and discussion
3.1. Microstructure of Mn-Co-CeO2 coating
Figure 1 shows SEM surface morphology (a) and point EDS analysis (b) of a Mn-Co-CeO2 coated
sample. The deposited layer has good adherence to the substrate with no void, pore and
discontinuity. Peaks of Mn and Co confirm the deposition of manganese and cobalt. Also Peaks of
Ce and O indicate the deposition of CeO2.
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Fig. 1. SEM surface morphology (a) and point EDS analysis (b) of as Mn-Co-CeO2 coated sample

3.2. Evaluation of parabolic rate constant in isothermal oxidation
Figure 2 shows the weight gain of Mn-Co-CeO2 coated AISI 430 alloy samples as a function of
oxidation time at 800 ºC, compared with that of the uncoated ones. All the Mn-Co-CeO2 coated
samples exhibited lower mass gain compared with bare substrates in all of the times. In both cases,
the square of the weight gain increases linearly with the isothermal oxidation time, satisfying the
parabolic kinetics law described by

(

2

= kpt

(1)

where ∆W is the weight gain, A is the sample surface area and t is the oxidation time. The slope of
the straight line represents the parabolic rate constant kP in terms of the weight change. The parabolic
rate constant is an intrinsic property of an oxidation-resistant alloy and typically used to measure its
oxidation resistance. The experimentally obtained kp of the Mn-Co-CeO2 coated AISI 430 alloy is
1.9×10−13 g2 cm−4 s−1 after 100 h oxidation, which is considerably lower than that of the uncoated
one (kp = 4×10−12 g2 cm−4 s−1 ).
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Fig. 2. Mass gain as a function of oxidation time in isothermal oxidation for coated and uncoated samples

The oxidation rate reduced by Mn-Co-CeO2 coating layer, which is consistent with the expectation
according to the oxide scale characterization. It is clearly shown that the coating protects the
substrate effectively from oxidation at high temperatures. The formation of Mn-Co oxides and the
presence of CeO2 improved the oxidation resistance. The result of weigh changes and kp illustrate
that this scale acts as an effective barrier against outward diffusion of Cr cation and inward diffusion
of oxygen onion, because it redounded to decrease the weight gain in coated substrates [16].

3.3. Evaluation of parabolic rate constant in cyclic oxidation
Figure 3 shows the weight gain of Mn-Co-CeO2 coated and uncoated samples as a function of cyclic
oxidation. Each cycle include 1h heating and 15 minutes cooling in air. For obtaining the parabolic
rate constant in cyclic oxidation the number of cycles should be converted to the oxidation time by
following equation
t  Cyclenumber 

Oxidationtime(min utes)

(1)

60 min utes
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kp can be obtained by equation (1).
The experimentally obtained kp of the Mn-Co-CeO2 coated AISI 430 alloy in cyclic oxidation is
2.67×10−13 g2 cm−4 s−1, which is remarkably lower than that of the uncoated one ( kp = 8.15×10−12 g2
cm−4 s−1 ). The lower kp in Mn-Co-CeO2 coated samples in respect with uncoated samples indicates
that oxidation rate is lower than uncoated ones. Results of cyclic oxidation exhibited that Mn-CoCeO2 coated substrates demonstrate a good resistance against the spallation and cracking which
caused to the lower oxidation rate and lower value of parabolic rate constant. The formed oxides on
the substrate have good resistance against the cyclic oxidation which exhibit the good thermal
expansion coefficient (TEC) matching of Mn-Co-CeO2 coated layer with substrate [17,18].

Fig. 3. Mass gain as a function of oxidation time in cyclic oxidation for Mn-Co-CeO2 coated and uncoated samples

Conclusions
1. The lower values of kp (parabolic rate constant) is because of the more oxidation resistance.
2. Mn-Co-CeO2 composite coating resulted to the lower parabolic rate constant (1.9×10−13 g2 cm−4
s−1) compared to bare samples in isothermal oxidation (4×10−12 g2 cm−4 s−1).
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3. In cyclic oxidation the Mn-Co-CeO2 coated samples exhibited a good resistance against spallation
and cracking and it redounded to the lower values of parabolic rate constant (2.67×10−13 g2 cm−4 s−1)
compared to uncoated samples(8.15×10−12 g2 cm−4 s−1).
4. The lower values of Mn-Co-CeO2 coated samples kp emphasize that the Mn-Co-CeO2 coating
could improve the oxidation resistance of interconnects.
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Abstract: Most current research has concentrated on solid oxide fuel cells (SOFCs) to resolve the
contact resistance and cathode-chromium-poisoning problems associated with application of ferritic
stainless steels as interconnects. In this study AISI 430 ferritic stainless steel was coated through
electrodeposition method. Isothermal oxidation and cyclic oxidation were applied to evaluate the
oxide layer thickness which was created during these tests. Results showed Mn-Co-CeO2 composite
coating improved oxidation resistance. The increase of oxidation time and cycle number enhanced
the oxide thickness. Also the Mn-Co-CeO2 coated substrate oxide thickness (0.83 μm) was lower
compared with uncoated ones (3.57 μm) during isothermal oxidation test.
Keywords: Solid oxide fuel cell; AISI 430 steel; Mn-Co-CeO2 coating; Cr2O3 thickness
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1. Introduction
Intermediate temperature solid oxide fuel cells (SOFCs), typically operate in the temperature range
of 650–800 °C. A single cell consists of an anode and cathode separated by a solid, oxygen-ion
conducting electrolyte. In order to obtain sufficient output voltages for practical applications, single
cells are electrically connected in series by interconnects to form a fuel cell stack. A suitable
interconnect material must satisfy many requirements under SOFC operating conditions, including
the following: high electrical conductivity, high thermal conductivity, sufficient high temperature
mechanical strength and creep resistance, thermal expansion coefficient compatibility with the other
stack components and chemical stability [1]. However, in order for SOFC commercialization to be
possible, the interconnect must also be inexpensive
and relatively easy to fabricate. Although ceramic interconnects have a higher resistance to
oxidation, metallic interconnects are more ductile, less expensive and significantly easier to
manufacture. Ferritic stainless steels containing 16–26 wt% Cr are particularly promising due to their
low cost, machinability and thermal expansion coefficient compatibility with other stack materials.
The main problem with the use of ferritic stainless steels as interconnect materials is their inadequate
high temperature oxidation resistance. Under SOFC operating conditions, ferritic stainless steels
form a poorly conductive oxide layer which increases the electrical resistance of interconnect,
resulting in a decrease in fuel cell performance. In addition, the oxide scale is susceptible to spalling
during normal fuel cell operation, in particular during thermal cycling encountered at start-up and
shutdown. One of the most effective approaches to improve the interconnect properties is to apply
surface coatings to provide better conductivity, reduced scale growth and Cr volatility [2].
Most recent research, however, has concentrated on the application of protective/conductive
coatings. Numerous techniques have been developed to apply coatings to ferritic stainless
steels. These include slurry coatings [2-5], anodic electrodeposition [6], cathodic electrodeposition
of particular metals or alloys, followed by annealing/oxidation in air [7-10]. The latter method
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has been attracting attention due to its low cost, ease of fabrication, good adhesion between
the deposited coating and substrate and extensive application.
The objective of the current work was to obtain the oxide layer thickness in isothermal oxidation and
cyclic oxidation for Mn-Co-CeO2 coated and uncoated samples to investigate the effect of time and
cycle number and on the thickness of oxide layer.
Table 1. Chemical composition of AISI 430 stainless steel

Element
Concentration (wt.
%)

C

Cr

Mn

Si

P

S

Fe

0.12

17.4

0.92

0.85

0.02

0.03

Bal

2. Experimental procedure
AISI 430 stainless steel specimens measuring 10 mm × 10 mm × 2 mm were used as substrates. The
composition of AISI 430 stainless steel is listed in Table 1. The specimens were ground through
1200-grit SiC paper, ultrasonically cleaned in ethanol and dried. To produce Mn-Co coating on
Crofer 22 APU, electroplating was carried out. For the direct current (DC) electrodeposition process,
a one-compartment cell was used. Platinum foil was used as the anode and it was placed in the same
compartment as the working electrode. All experiments were carried out in 100 ml electrolytes
prepared with deionized water. Ammonia hydroxide or 20 vol% H2SO4 was used to adjust the
electrolyte pH. Bath electroplating with composition of 0.5 M MnSO4 + 0.10M CoSO4 + CeO2 5 g/L
+ 1 M H3BO3 + 0.7 M NaC6H11O7 + 0.1 M (NH4)SO4 at pH=3 and current density of 600 mA.cm-2
was used to electrodeposition of Mn-Co-CeO2 coating. In order to evaluate the oxide layer thickness
the isothermal oxidation was done at 700 ºC for 200 hours in static air. The coated and uncoated
samples were also subjected to cyclic oxidation. Each cycle contained 1 h heating in the furnace at
800 ºC and 15 minutes cooling in free air. After each test samples were weighed and weight changes
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were calculated. The oxide layer thickness for each oxidation test was calculated using weight
changes, sample surface area and formed compositions density during oxidation tests. X-Ray
diffraction (XRD) was used to identify phases formed in the surface layer of as-coated specimens
with a Philips X’Pert High Score diffractometer using Cu Kα (λ = 1.5405 Å).

3. Results and discussion
3.1. Evaluation of oxide layer thickness in isothermal oxidation
5 uncoated and Mn-Co-CeO2 coated were prepared in order to carry out the isothermal oxidation
resistance. Mn-Co-CeO2 coated and uncoated AISI 430 copuns were subjected to isothermal
oxidation in static air at 800 ºC for 100 h. Weight measurement was performed after 5, 10,
20, 50, 80 and 100 h.
The area specific resistance (ASR) of the oxidized alloy is dependent on the thickness and electrical
conductivity of the oxide scale because the resistance of the oxide is much greater than that of the
alloy.
Oxide layer thickness values is defined as follows:
L

W
A 

where ∆W is the weight gain, A is the sample surface area and

is chromia density (5.21

3

).

Figure 1 shows the oxide layer thickness as a function of time at 800 ºC. The oxide thickness profile
shows parabolic trend for both samples and the calculated thickness for Mn-Co-CeO2 coated and
uncoated specimens was obtained 0.83 µm and 3.57 µm respectively after 100 h oxidation at 800 ºC.
The oxidation resistance of coated samples is remarkably improved because in all the times the oxide
thickness of these samples is lower than the uncoated ones. The Mn-Co-CeO2 coating layer acts as a
protective barrier and improves oxidation resistance by limiting the outward diffusion of Cr cation
and the inward diffusion of oxygen onion but in bare samples the oxide layer grows without any
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protective barrier [10]. It is obvious that the oxide thickness increases by increasing the oxidation
time. It refers to the oxidation time that in longer times, oxidation reactions influence the more
thickness of coating layer [11,12].

Fig .1. Oxide thickness as a function of time in isothermal oxidation

3.2. Evaluation of oxide layer thickness in cyclic oxidation
Figure 2 shows the oxide layer thickness as a function of cycle number. 50 cycles were exerted on
the samples. The calculated thickness for Mn-Co-CeO2 coated and uncoated specimens was obtained
0.56 µm and 3.46 µm respectively after 50 cycles. The Mn-Co-CeO2 coated samples oxide layer
thickness in all the times is lower than the uncoated ones. Lower oxide thickness indicates that the
Mn-Co-CeO2 coating layer which consisted of spinel compositions could have acted as a protective
layer against diffusion of ions and it resulted to the less mass gain and therefore less oxide thickness.
Also in cyclic oxidation the resistance of Mn-Co-CeO2 coated samples against spallation and
cracking was remarkably better than the uncoated ones which indicate the excellent thermal
expansion coefficient (TEC) match of coated layer with substrate [13,14]. Spallation and cracking

139

simplifies the diffusion of cations and onions, therefore the oxide layer grows with higher rate
[15,16].

Fig .2. Oxide thickness as a function of cyclic number

Conclusion
1. The oxide layer thickness on the surface of samples exhibits the resistance of surface against
oxidation.
2. The Mn-Co-CeO2 coated samples oxide layer thickness during isothermal oxidation was
remarkably lower than uncoated ones and it is the consequence of protective Mn-Co-CeO2 as a
coating layer.
3. In cyclic oxidation the growth of oxide layer on Mn-Co-CeO2 coated samples was accomplished
by a low rate because of Mn-Co-CeO2 resistance against spallation and cracking.
4. The lower values of oxide layer thickness in each test emphasize that the Mn-Co-CeO2 coating
layer could have acted as a protective barrier against oxidation by limiting the outward diffusion of
Cr cation and inward diffusion of oxygen onion.
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Abstract: Polysulfone is known as one of the most suitable polymers to use instead of commercial
fluorinated membranes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs). In this paper, a
sulfonated polysulfone (SPSU) membrane was prepared and its physicochemical properties were
investigated. To achieve this goal, at first, the polymer was sulfonated with chlorosulfonic acid in the
presence of nitrogen at 50°C. The degree of sulfonation was obtained by H-NMR analysis.
Sulfonated polysulfone membrane was prepared by a solution casting method using NMP as a
solvent. Different properties of the prepared membrane were investigated by ion exchange capacity
(IEC), water uptake (WU), and swelling ratio, and proton conductivity. The obtained results showed
the prepared SPSU had appropriate properties to use as proton exchange membrane for fuel cell
applications.
Keywords: Proton exchange membrane, Polysulfone, Sulfonation degree, Water uptake.

Introduction

Fuel cells have many benefits, including high efficiency and appropriate environmental properties, so
gradually replacing fossil fuels as a green and clean energy source [1]. Among all types of fuel cells,

143

the proton exchange membrane fuel cells are most widely used due to their high flexibility. These
fuel cells are the best options for transportation applications due to their high power density, fast start
time, high efficiency, low operating temperatures and ease of use, and safety [2]. Nafion membrane
is widely used in PEMFC due to high proton conduction and appropriate mechanical stability.
However, Nafion has some disadvantages, including low performance at higher temperature and high
gas permeability, so different studies have been conducted to develop some of new PEMs with low
cost and appropriate performance for the Nafion replacement [3]. Different researches have focused
on hydrocarbon based membranes because of their low cost, good thermal, mechanical and chemical
stabilities, and low gas permeability. Based on the recent researches, one of the appropriate
candidates for hydrocarbon based membrane is polysulfone based membranes. In the present study,
PSU sulfonation is confirmed by H-NMR spectroscopy. SPSU membrane was cast by N-Methyl 2Pyrrolidone (NMP) as a solvent. To investigate the membrane properties, different tests such as
proton conduction, IEC, and water absorption were investigated.
Experimental section

Sulfonated polysulfone was prepared by a sulfonation reaction using chlorosulfonic acid at specific
conditions. Prior to the reaction, polysulfone polymers were dried in a vacuum oven at 100°C for 12
hours. The sulfonation reaction was performed in a three-neck flask with 50 mL of dichloroethane
for 1 hour at ambient temperature, and then at 50°C. After that 6 mL of chlorosulfonic acid was
dissolved in 10 mL of dichloroethane, and the obtained solution was added to the main polymer
solution. This reaction continued for 4 hours. After precipitation, the polymer was washed with
distilled water several times until neutral pH was obtained. The final filtered powder was dried at
80°C for 12 hours in an oven and finally at 80°C for 12 hours in a vacuum oven. The image of the
prepared sulfonated polysulfone is shown in Fig. 1.
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Fig. 1. Photograph of sulfonated polysulfone

The resulting sulfonated polymer was mixed with NMP solvent for 24 hours, and then was cast on
the glass and dried at 80°C for 30 hours. Figure 2 shows the image of prepared membrane. The
thickness of the prepared membrane was measured by a digital micrometer provided by Mitutoyo
and it was 220±10 µm.

Fig. 2. Prepared sulfonated polysulfone membrane.

The ion exchange capacity (IEC) was determined by titration method and nuclear magnetic
resonance spectroscopy (H-NMR) was used to calculate the degree of sulfonation. The water uptake
test is also performed for the prepared membrane. Water uptake was calculated by taking the
difference between the wet and dry weights of the prepared membranes. The dry weight of
membranes was measured after vacuum drying of the samples at 100°C for 24 h. After that, the
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prepared membranes were equilibrated with DI water at 25oC in 24 h. The samples were then
removed, dried with tissue papers, and then weighed. The water uptake and the swelling ratio were
calculated by the changes in weight, area, and thickness between fully hydrated and dry membranes
as follows:

Water uptake (%) 

Wwet  Wdry
100
Wdry

Area swelling (%) 

Awet  Adry
100
Adry

Thickness change (%) 

Lwet  Ldry
100
Ldry

(1)

(2)

(3)

where Wwet and Wdry are the weights of wet and dry samples, Awet and Adry are the areas of wet and
dry membranes, Lwet and Ldry are the thickness of wet and dry membranes, respectively.

Results and discussion

H-NMR was used to calculate the degree of sulfonation (DS) [4], that using the following figure
(Fig. 3), the calculated degree of sulfonation was 58%. DS depends on several factors, including
sulfonating solvent, reaction time, reaction temperature, and polymer concentration. The
concentration of chlorosulfonic acid and reaction temperature were maintained at 0.6 mL and 50°C,
respectively.
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Fig.3. H1 NMR spectra of sulfonated polysulfone

It was observed that during the polymer sulfonation, the concentration of the -SO3H group increased,
which improved the water absorption of sulfonated membrane. By conducting the sulfonation
reaction, the water absorption paths continuously were formed and grown, which led to an increase
in water uptake. The obtained results were 30% water uptake, 40% area swelling and 46% thickness
swelling, which confirms the idea that explained. Proton conductivity of the prepared membrane at
room temperature was 31.88 mS.cm-1.
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Abstract: Metal-organic frameworks (MOFs) have attracted intense attention due to their various
application in the energy storage and conversion field. Herein, Ni-doped TMU-22 was synthesized
through sonochemical method as an electrode material for supercapacitor. The supercapacitive
behavior of synthesized material was evaluated using cyclic voltammetry (CV) and galvanostatic
charge/discharge measurements in 0.5M K2SO4 as electrolyte. The Ni-doped TMU-22 exhibited
outstanding specific capacitance of 25.28 F.g-1 at a discharge current density of 1 A.g-1. The specific
capacitance retention is about 80.22 % after 300 cycles. We expected that this work would open up a
new door for MOF applications in the supercapacitors electrode material.
Keywords: Ni-doped TMU-22; supercapacitor; metal-organic frameworks; MOFs
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1.INTRODUCTION

Due to the forthcoming crises of the environmental issues and exhaustion of fossil resources,
development of advanced energy storage/conversion technologies and devices is necessary [1].
Supercapacitors are energy storage devices have aroused a lot of attention in last decade for their
high power density, moderate energy density, short charging time, good operational safety and long
cycling life [2-6]. ES application areas include power electronics, memory protection, battery
enhancement, portable energy sources, power quality improvement, adjustable speed drives (ASDs),
high power actuators, hybrid electric vehicles, renewable and off-peak energy storage, and military
and aerospace applications [7]. However, supercapacitors still suffer from the low energy density,
which limited their use for practical applications [1]. To be competent for these applications, the
improvement of the capacitive performance, and decrease the fabrication cost for electrode materials
is essential [8].
Up to now, various kinds of electrode materials have been studied for supercapacitors like carbon
based materials (such as activated carbon, graphene, CNTs), metal oxides/hydroxides (such as
NiO/Ni(OH)2, MnO2, Co3O4/Co(OH)2, RuO2, V2O5), metal sulfides ,conduction polymers and their
composites[9].
In recent years, the search for new functional materials led to the discovery of metal–organic
frameworks (MOFs) [10]. Metal-organic frameworks(MOFs) have attracted a lot of attentions due to
their high surface areas, high thermal and mechanical stability, open metal sites in the skeleton, large
pore sizes, tunable options and organic functionality [11], which have been applied widely in
different applications such as gas storage, separation, catalysis, clean energy [12]. Furthermore, the
application research of MOFs in supercapacitors has seen rapid development [13].
Up to date, various MOF-based SCs have been developed, and generally these SCs can be classified
into three categories:
a. utilizing pristine MOFs
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b. destroying MOFs to afford metal or metal-oxides
c. pyrolyzing MOFs to give microporous carbons [14].
Even though, the lack of electrical conductivity (σ) in most MOFs is still an unsolved problem [10]
and as a result, it is challenging to build effective SCs based on MOFs [14] but the large specific
surface area of MOFs has inspired many researches to explore their electrochemistry, in particular in
applications such as SCs [10].
In the present study, Ni doped TMU-22 was employed as supercapacitor electrode material and it’s
electrochemical properties were investigated in detail.

2. EXPERIMENTAL SECTION
2.1. Chemicals, Reagents and Apparatus
All chemicals for the synthesis were commercially available from Sigma-Aldrich and Merck and
used as received without further purification. The infrared spectra were recorded on a Nicolet Fourier
Transform IR, Nicolet 100 spectrometer in the range 500-4000 cm-1 using the KBr disk technique.
X-ray powder diffraction (PXRD) measurements were performed using a Philips X’pert
diffractometer with monochromated Cu-kα radiation (λ=1.54056Å). The simulated XRD powder
pattern based on single crystal data was prepared using Mercury software [15]. The electrochemical
properties of Ni-TMU-22 electrodes were investigated using a three-electrode configuration in 0.5 M
K2SO4 aqueous solution at room temperature with graphite as the counter and Ag/AgCl electrode
that purchased from Azar electrode, Iran Co. as a reference electrode. Cyclic voltammetry (CV),
galvanostatic charge–discharge (GCD) measurements, and electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) were performed with a Potantiostat/Galvanostat model of Autolab102 PGSTAT 30 (Echo
chemie, B. V., Netherlands).The EIS data were collected in the frequency range from 100 KHz to 10
mHz.
2.2.Preparation of bpta: bpta obtained from the reaction of 4-aminopyridine(1.882 g,20 mmol) and
2.84 ml of TEA (20.4 mmol) and 50 ml of dry THF. Then, terephtaloul chloride (2.030 g, 10mmol)
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was added. The reaction mixture was stirred and heated under reflux for 24h at 75 ℃. After the
completion of the reaction, the resulting yellow suspension was filtered, dried under ambient
conditions, and poured into an aqueous saturated solution of Na2CO3 (40 ml). Finally, the resulting
white solid was filtered and dried, obtaining the pure ligand bpta in ca.73% yield.
2.3.Preparation of Ni doped TMU-22: Zn(CH3CO2)2·2H2O (0.219 g,1 mmol), Ni(CH3CO2)2·4
H2O(0.176 g,1 mmol) H2oba(0.258 g,1 mmol), bpta (0.5 mmol) and DMF (50 ml) was sonicated for
3 min. Obtained crystals washed by DMF and dried at room temperature. This compound was
activated by a solvent-exchange step. Ni-doped TMU-22 was immersed in acetonitrile for 3 days
which its solvent change with fresh acetonitrile every 24 h. After 3 days, the acetonitrile was
decanted and the crystals were dried at 150 ℃ under vacuum for at least 12h.
2.4.Preparation of the working electrode: The working electrode was prepared by mixing the active
material (Ni-doped TMU-22, 80 wt%), activated carbon (15 wt%) and polytetra fluoroethylene (5
wt%). The mixture was then coated onto a graphite grid (1*1 cm2) and dried at 70 ℃ overnight. The
typical mass load of active material is about 0.5 mg.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characterization of TMU-22.
The sonochemical reaction of the bpta and H2oba with Zn(CH3CO2)2·2H2O Ni(CH3CO2)2·4 H2O in
N,N-dimethylformamide (DMF) afforded Ni-doped TMU-22 crystals .The experimental XRD
pattern of the synthesized Ni-dopedTMU-22 was in good agreement with the simulated one which
confirms the successful preparation of Ni-doped TMU-22 (Fig. 1a). For Ni-TMU-22, the strong
vibrations at 1699 and 1600 cm-1 correspond to the asymmetric stretching vibration of the –COOgroup, whereas its symmetric stretching vibrations appear at 1406 and 1336 cm-1 (Fig. 1b). The
difference of frequency between asymmetric and symmetric stretching vibration is more than 200
cm-1 indicating the bidentate-bridging coordination mode of the –COO- group [16].
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Fig. 1. (a) PXRD of Ni-doped TMU-22: simulated and Ni-doped TMU-22. (b) FT-IR spectra of Ni-doped TMU-22.

3.2. Electrochemical properties of Ni-doped TMU-22.
The electrochemical and the capacitive properties of the Ni-doped MOF were studied by cyclic
voltammetry (CV), galvanostatic charge-discharge, cycling life measurements and electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) using a three-electrode configuration in 0.5 M K2SO4 aqueous
solution at room temperature(Fig2).

Fig. 2. Schematic drawing of the electrochemical cell that WE, RE, CE are working, reference and counter electrodes,
respectively.
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Cyclic voltammetry (CV) analysis is used to determine the capacitance behavior and the operational
potential limit of the material under investigation.
Fig. 3a .depicts the cyclic voltammogram of Ni-doped MOF at a scan rate of 10 mVs-1. The Ni doped
TMU-22 electrode show similar CV profile with a slightly twisted rectangular shape and does not
show any redox behavior which confirms that the Ni-doped MOF undergoes electrochemical double
layer capacitance behavior. Fig. 3b represent the galvanostatic charging–discharging curves between
the potential window of -100-600 mV at different current densities. All these curves are linear and
symmetric, implying good reversibility and high charge discharge efficiency [17]. The specific
capacitance (SC) of the Ni-doped TMU-22 was calculated using the following equation:
C= (IΔt)/(mΔV)
where I (mA) is working current, Δt (s) represents the discharge time, ΔV (V) is the voltage range,
and m (mg) is electrode mass. Accordingly, the specifc capacitance can reach 25.28 F·g-1 at a current
density of 1A·g-1.

Fig. 3. (a) Cyclic voltammograms of TMU-22, in 0.5M K2SO4 electrolyte at a scan rate of 10 mVs-1.
(b) Galvanostatic charging–discharging cycles of TMU-22, in 0.5M K2SO4 electrolyte at different current densities.

Furthermore, the electrochemical stability or the cycle life of the Ni-doped TMU-22 was examined
by the continuous charge-discharge measurements over 500 cycles. Fig 4. shows the specific
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capacitance variation for the Ni-doped TMU-22 as a function of cycle number at the current density
of 1 A·g-1 within a voltage range between -100 and 600 m V in 0.5 M K2SO4 electrolyte that
provides capacity retention of 80.22% and 72.7 % over 300 and 500 charge-discharge cycles,
respectively.

Fig. 4. cyclic performance of the Ni-doped TMU-22 for 500cycles at current density of 1 A·g-1.

To study the ion transport behavior and electrochemical resistance of the Ni-doped TMU-22
electrode, EIS were performed as shown in Fig. 5. Impedance spectroscopy were performed in 0.5 M
K2SO4 at a frequency range between 100 KHz to 10 mHz. The curve is composed of a semicircle at
high frequency followed by a line at the low-frequency. The resistance (Re) in the equivalent circuit
(see inset in Fig.5), which includes the combinational resistances of the electrolyte resistance,
intrinsic resistance of active materials and contact resistance at the active material/current collector
interface, can be earned by the intercept with the real axis at high frequency. The semicircle is
connected with the charge transfer resistance (Rct). Additionally, the Zw, which expresses the
Warburg impedance, is related to ion diffusion and transfer between electrode and electrolyte [18].
According to the fitting, the calculated Re, Rct and Zw of the electrode are 0.77ꭥ, 1.3ꭥ and 0.81,
respectively.
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Fig. 5. Nyquist electrochemical impedance spectra of the Ni-doped TMU-22 electrode immersed in 0.5M
K2SO4 solution from 1mHZ to 100 KHz.

4. Conclusions

In summary, we have successfully prepared Ni-doped TMU-22 via sonochemical synthetic route for
the potential supercapacitor application. Ni-doped TMU- was employed as an electrode material for
supercapacitor and exhibited electric double layer capacitance behavior in K2SO4 medium. The
specific capacitance value for the Ni-doped MOF electrode with 15wt% carbon black was 25.28 F.g-1
at a current density of 1A.g-1 from galvanostatic charge discharge studies. The reduction in the
specific capacitance was observed only 6 % after 50 cycles, and then remained stable for further
cycles (500 cycles tested in this work).This study clearly demonstrates that Ni-doped MOF is a new
candidate for electrochemical capacitor applications and opens the door for further investigation with
MOF and their composites (with different dopants like graphene, carbon nanotubes and conducting
polymer) as an electrode material for electrochemical energy storage devices.
Acknowledgements
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مدلسازی تامین آب موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با استفاده از
نیروگاه پیل سوختی
میترا امانی
استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،واحد رباط کریم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رباط کریم ،ایران;
mitraamani58@gmail.com

چکیده
امروزه به دلیل کاهش شدید سوختهای فسیلی و آلودگی ناشی از این سوختها استفاده از منابع تجدیدپذیر تولید انرژی
مانند پیل سوختی بسیار گسترش یافته است .تنها محصوالت جانبی پیل سوختی آب و گرما است .بنابراین میتوان از پیل
سوختی برای تولید همزمان برق و آب استفاده کرد .در این مقاله طراحی یک نیروگاه پیل پلیمری جهت تامین آب موردنیاز
سیکل ترکیبی کاوه قائن بررسی شده است .طراحی بر مبنای دبی آب موردنیاز این نیروگاه ( 91لیتر بر ثانیه) انجام شده
است .بر اساس نتایج حاصله ،نمودار تغییرات جریان الکتریکی پیل بر حسب دما زیگزاگی است که این رفتار با توجه به نحوه-
ی تغییرات رطوبت نسبی با دما توجیه میشود .بر اساس این مطالعه ،بهترین دمای عملیاتی پیل پلیمری  68°Cتعیین شده
است .همچنین مشخص شد که با افزایش فشار تا  9/5بار ،جریان حاصل از پیل افزایش یافته و با افزایش بیشتر فشار جریان
ثابت میماند .بنابراین در شرایط فعلی  9/5بار فشار بهینه است.
واژگان کلیدی :پیل پلیمری ،نیروگاه سیکل ترکیبی ،تولید آب
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مقدمه
پیل سوختی یک وسیله الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی یک سوخت را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.
از مهمترین مزایای این پیل میتوان به عدم تولید ترکیبات آالینده و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی اشاره کرد [-2
 .]9همچنین راندمان تبدیل انرژی در پیلهای سوختی بیشتر از موتورهای حرارتی است [ .]3-4محصول جانبی پیل
سوختی آب و گرما است .بنابراین میتوان در کنار انرژی الکتریکی از آب و گرمای تولیدی در آن نیز استفاده کرد .یک
نیروگاه سیکل ترکیبی از یک سیکل بخار و توربین گازی تشکیل شده و خروجی توربین گاز به عنوان ورودی سیکل بخار
استفاده می شود .به عبارت دیگر ازهوای داغ خروجی توربین برای گرمایش آب درون بویلر استفاده می شود .نیروگاه سیکل
ترکیبی شهید کاوه قاین واقع در استان خراسان جنوبی دارای 4توربین گازی است .در این نیروگاه آب با دبی آب  91لیتر
در ثانیه برای میکاپ موردنیاز است که برای تامین آن حفر سه حلقه چاه عمیق به عمق  454متر انجام شده است.
هدف اصلی این تحقیق ،طراحی یک نیروگاه پیل سوختی پلیمری به منظور تولید آب مورد نیاز نیروگاه سیکل
ترکیبی شهید کاوه قاین است و مدل سازی بر مبنای تولید  91لیتر بر ثانیه آب توسط این نیروگاه پیل سوختی
انجام شده است .با توجه به این که جنوب خراسان و شهرستان قاینات از نقاط کم آب کشور هستند و سال های
متمادی است که با پدیده خشکسالی مواجهند ،لذا جذب این مقدار آب می تواند نقش بسیار مهمی در حفظ آب
های زیر زمینی منطقه داشته باشد .مصرف آب در واحد بخار این نیروگاه بسیار زیاد و حدود  04متر مکعب در هر
ساعت است که این مقدار معادل میزان آب تولیدی در نظر گرفته شده برای نیروگاه پیل سوختی است .همچنین با
توجه به خلوص آب تولید شده در نیروگاه پیل سوختی ،نیازی به احداث واحد تصفیه اسمز معکوس ،که اتالف زیاد
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آب و هزینهی باالیی را به دنبال دارد ،نخواهد بود .الزم به ذکر است با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که تاکنون
چنین کاربردی برای پیل سوختی تعریف نشده است.

مدلسازی
در این تحقیق سوخت نیروگاه پیل پلیمری هیدروژن خالص فرض شده است که با فشار  9/5بار به سمت آند تزریق میشود.
در سمت کاتد نیز هوا به عنوان اکسیدکننده با فشار  9/5بار به سمت کاتد تزریق میشود .دمای عملیاتی پیل  68°Cفرض
میشود بنابراین گاز های ورودی نیاز به پیش گرم کنی دارند .در این مدلسازی از بخار آب خروجی به همراه هیدروژن
خروجی از آند برای مرطوب سازی هیدروژن ورودی به پیل استفاده شده و به همین دلیل مقدار آب موجود در هیدروژن
خروجی از آند در طراحی لحاظ نشده است .به عبارت دیگر آب مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه تنها از قسمت کاتد تولید می-
شود .مدلسازی بر اساس روابط زیر انجام شده است:
ابتدا در دمای عملیاتی ثابت پیل ،مقدار فشار اشباع آب (

) محاسبه میشود :
= exp ( a/T + b + cT + d

()9
e=-4/9445*94 -0

d=4/4908

c= -4/44684

مقداری برای رطوبت نسبی ( ) Øحدس زده و از رابطه زیر دبی جرمی هوا (
()2
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b= 9/3195

a= -5644/2248

) تعیین میشود :
=Ø

باتوجه به مقدار آب مورد نیاز ( )19 Lit/sو بکارگیری بخشی از این آب برای مرطوب سازی هوای ورودی:
آب تولیدی

()3

()4

با صرفنظر از افت فشار سمت کاتد (

):

()5

منفی ظاهر شده در این رابطه به معنی خروج آب از سیستم است .حال بر اساس دبی آب تولیدی ،مقدار جریان
محاسبه میشود :
()8

حال پس از تعیین مقدار جریان الکتریکی ،دبی جرمی هوای خروجی از پیل از سمت کاتد تعیین میشود:
()0

دبی هوای خروجی بدست آمده از مرحله  4با مقدار حاصله در مرحله  2مقایسه میشود .در صورت وجود خطای قابل قبول ،مقدار
جریان و  Øحاصله صحیح است در غیر این صورت ،مقدار جدیدی برای  Øحدس زده و محاسبات از مرحله  2تکرار میشود.
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دبی هوای خروجی بدست آمده از مرحله  4با مقدار حاصله در مرحله  2مقایسه میشود .در صورت وجود خطای قابل قبول ،مقدار
جریان و  Øحاصله صحیح است در غیر این صورت ،مقدار جدیدی برای  Øحدس زده و محاسبات از مرحله  2تکرار میشود.
با استفاده از مقدار جریان الکتریکی بدست آمده ( )Iو طبق رابطه زیر مقدار پتانسیل پیل محاسبه میشود :
)-

()6

از مقادیر

و مقاومت الکتریکی و

(T,P) -

صرف نظر میشود.

از رابطه ( )P=E*Iتوان نیروگاه محاسبه میشود.
اگر پتانسیل حاصله در محاسبات فوق با پتانسیل تولیدی در نیروگاه شهید کاوه متفاوت باشد باید برای نیروگاه پیل
سوختی پست و ترانس جدا از نیروگاه شهید کاوه استفاده شود .مدلسازی روابط فوق با استفاده از نرم افزار MATLAB

انجام شده است.

نتایج و بحث
 -9تاثیر دما بر پارامتر های طراحی نیروگاه پیل سوختی
در شکل  9تغییرات جریان الکتریکی تولیدی نیروگاه پیل سوختی بر حسب دما با هدف تولید  91لیتر بر ثانیه آب در
محدوده دمای عملیاتی پیل نشان داده شده است .به علت لزوم مرطوب بودن غشاء برای انتقال پروتون و تولید جریان ،یک
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پیل پلیمری نمیتواند در دمای باالتر از صد درجه کار کند .لذا در این قسمت محدوده دمایی مطرح شده در گزارشات مختلف
به عنوان دمای عملیاتی پیل پلیمری برای مطالعه انتخاب شده است.

شکل  :9تغییرات جریان الکتریکی یک نیروگاه پیل پلیمری بر حسب دما

انتظار می رفت که تغییرات جریان الکتریکی با دما نموداری با شیب افزایشی مالیم باشد .علت این رفتار زیگزاگی را میتوان
با بررسی نمودارهای زیر مشخص نمود .همانطور که از روابط مطرح شده مشخص است ،جریان الکتریکی تولیدی تابع مقدار
 Pvsو  Øاست .نمودار نزولی تغییرات  Øبا دما در شکل ( -2الف) و نمودار صعودی تغییرات فشار اشباع با دما نیز در شکل
( -2ب) نشان داده شده است:
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(الف)

(ب)

شکل  :2تغییرات رطوبت نسبی بر حسب دما (الف) .تغییرات فشار اشباع بر حسب دما (ب).

بر اساس این دو نمودار مشخص است که فشار اشباع عامل زیگزاگی بودن منحنی جریان بر حسب دما نیست .اما در
نمودار رطوبت نسبی بر حسب دما 4 ،نقطه شکست وجود داردکه این تعداد معادل تعداد شکست ها در نمودار دما-
جریان است .پس می توان  Øرا به عنوان عامل اصلی زیگزاگی شدن نمودار جریان  -دما دانست .برای حل این
مشکل باید رابطه بهتری برای اصالح رطوبت نسبی در مرحله  5مدلسازی پیدا نمود .شایان ذکر است که در مدلسازی
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مقدار رطوبت نسبی با رابطهی

در  MATLABاصالح شده است .بر اساس نمودار جریان الکتریکی

 -دما ،مناسب ترین دمای عملیاتی پیل سوختی پلیمری مورد مطالعه 68 ،درجه سانتی گراد است.

 -4تاثیر فشار بر پارامتر های طراحی نیروگاه پیل سوختی
در این قسمت دمای عملیاتی پیل برابر  68درجه سانتی گراد ،دمای بهینه بدست آمده در مرحلهی قبل ،در نظر
گرفته شده و تغییرات فشار در بازه  9تا  94بار بررسی و شدت جریان الکتریکی تولیدی بر حسب این تغییرات فشار
رسم میشود (شکل .)3

شکل  :3تغییرات جریان الکتریکی یک نیروگاه پیل پلیمری بر حسب فشار
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همانطور که مشاهده میشود تغییرات جریان بر حسب فشار هم بر خالف انتظار زیگزاگی است .همچنین با افزایش
فشار تا حدود  9/5بار ،جریان الکتریکی تولیدی افزایش چشم گیری داشته و پس از آن تقریبا ثابت میماند ( با صرف
نظر از زیگزاگی بودن ) .احتماال علت جهش ناگهانی بهبود انتقال جرم در سیستم است .بر اساس این نمودار ،بهترین
فشار عملیاتی پیل پلیمری  9/5بار است .با توجه به روابط موجود برای محاسبه جریان الکتریکی ،مشاهده می گردد
که تغییرات دو مقدار فشار کل و رطوبت نسبی بر مقدار جریان الکتریکی تولیدی موثرند .تغییرات رطوبت نسبی با
فشار در شکل  4نشان داده شده است:

شکل  :2تغییرات رطوبت نسبی بر حسب فشار

شاید بتوان رفتار زیگزاگی این نمودار را ناشی از دقت پایین رابطهی مورد استفاده برای اصالح رطوبت نسبی در
مرحله  5دانست.

نتیجهگیری
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پیل سوختی مولد انرژی پاک است که انرژی شیمیایی سوخت را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و تنها محصوالت
 در این مقاله طراحی یک نیروگاه پیل پلیمری جهت تامین آب موردنیاز سیکل ترکیبی شهید.جانبی آن آب و گرما است
 لیتر بر ثانیه) و با استفاده از نرمافزار متلب91(  طراحی بر مبنای دبی آب موردنیاز این نیروگاه.کاوه قائن بررسی شده است
 بر اساس نتایج حاصله تغییرات جریان الکتریکی پیل بر حسب دما رفتاری زیگزاگی دارد که این رفتار ناشی.انجام شده است
 بار جریان حاصل از پیل9/5  همچنین مشخص شد که با افزایش فشار تا.از نحوهی تغییرات رطوبت نسبی با تغییر دما است
.افزایش یافته و با افزایش بیشتر فشار جریان ثابت میماند
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چکیده
امروزه استفاده از نانوساختارهایی که قابلیت کاتالیزوری و حد واسط دارند در ساخت نسل سوم بیوسنسورها افزایش
چشم گیری پیدا کرده اند .ویژگی های منحصر به فرد گرافن در باال بودن هدایت الکتریکی باال ،قدرت کشسانی ،
مقاومت مکانیکی ،سطح ویژه و سرعت انتقال الکترون باعث کاربردهای متنوع آن شده است .لبه های گرافنی دارای
دو شکل هستند ،یک طرف به صورت زیگزاگ و طرف دیگر به صورت دسته ی صندلی هستند .با بهینه کردن
ساختارهای آنتراسن و فناترون به عنوان مدلی از لبه های زیگزاگی و دسته صندلی و محاسبه سطوح انرژی اوربیتالی
آنها و فاصله نوار ظرفیت و رسانش  ،مشاهده شد که گرافن با لبه زیگزاگی می تواند به عنوان رسانای خوب
الکتریکی در نسل سوم بیوسنسورها به کار برده شود.با مقایسه سطوح انرژی اوربیتال مولکولی آنتراسن با مولکولهای
پایرن و کرونن نیز نتایج مشابهی بدست آمد.
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مولکولی.

مقدمه
بیوسنسورهای الکتروشیمیایی به دلیل سرعت باال ،قدرت انتخاب گری ویژه و حساسیت باال به عنوان یک روش
قدرتمند مورد استفاده قرار می گیرند .آنزیم گلوکز اکسیداز در بیوسنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری
گلوکز استفاده می شود که انتخاب گری باالیی نسبت به گلوکز دارد .این آنزیم پایداری نسبتا کمی دارد .عالوه بر این
ساختار پروتئینی که مرکز فعال این آنزیم را احاطه کرده است هم انتقال الکترون مستقیم را به سطح الکترود سخت
می کند و هم در جهت گیری صحیح آنزیم در سطح الکترود نیز تاثیر مستقیم دارد .به دالیل ذکر شده استفاده از
واسطه ها ضروری به نظر می رسد .در نسل اول و دوم بیوسنسورها انتقال الکترون به یک ماده واسطه انجام می شد
و سپس تغییرات آن ماده واسطه مورد بررسی قرار می گرفت .این روش ها به دلیل تداخل های پتانسیلی دارای
اشکال اساسی بود .در نسل سوم بیوسنسورها انتقال الکترون مستقیم از آنزیم به سطح الکترود مورد توجه قرار گرفت
و دیگر مشکل روش های قبلی را نداشت [ .]9امروزه استفاده از نانوساختارهایی که قابلیت کاتالیزوری و حد واسط
دارند در ساخت نسل سوم بیوسنسورها افزایش چشم گیری پیدا کرده اند[ .]2در سال  ،2444گرافن که تک الیه
ای از کربن است ،به عنوان یکی از جدیدترین مواد نانویی معرفی شد که روند استفاده از آن در طی سال های اخیر
رشد بسیار باالیی داشته است .ویژگی های منحصر به فرد گرافن در باال بودن هدایت الکتریکی ،قدرت کشسانی،
مقاومت مکانیکی ،سطح ویژه و سرعت انتقال الکترون باعث کاربردهای متنوع آن شده است[ .]3از گرافن به دلیل
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خواص ویژه آن در الکترودهای مختلف جهت باال بردن چگالی جریان استفاده می شود که می تواند گزینه خوبی
برای الکترود های پیل سوختی و شبه پیل سوختی باشد .گرافن به دلیل دوبعدی بودن ،تنها می تواند بر روی سطح
و یا از طریق لبه ها در انتقال الکترون شرکت کند [ .]4سرعت انتقال الکترون در لبه های صفحات گرافنی بسیار
سریع تر از سطوح است .نسبت سرعت انتقال الکترون در لبه ها به سطح تقریبا بیش از یک میلیون برابر است[.]5
گرافن یکی از آلوتروپهای کربن است که به صورت دو بعدی ،از یک الیه منفرد النه زنبوری شکل ایجاد شده است.
از روی هم قرار گرفتن این الیهها گرافیت سه بعدی ایجاد میشود [ 8و  .]0لبههای صفحات گرافنی دارای دو شکل
متفاوت هستند (شکل  ،)9-9نوع اول زیگزاگی 9و دیگری به صورت دسته صندلی .2انتقال بار در این دو لبه با
سرعتهای مختلف انجام میشود.

شکل ( :)9-9لبه های زیگزاگی ودسته صندلی در تک صفحه گرافنی

Zig-Zag
Armchair
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لبه های زیگزاگی دارای خاصیت فلزیاند ،در صورتی که لبه های دستهی صندلی خاصیت نیمه رسانایی دارند.در
این پژوهش مولکولهای آنتراسن و فنانترون (شکل )2-9به عنوان نمونه هایی ساده از صفحات گرافنی زیگزاگی و
صندلی انتخاب شده اند .هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رسانایی الکتریکی دو مدل زیگزاگی و
صندلی از روی سطوح انرژی اوربیتالی و انرژی نوارهای ظرفیت و هدایت و اختالف یا فاصله انرژی نوارهای
ظرفیت و رسانش و توزیع دانسیته اسپینی می باشد.

شکل (( :)2-9الف) آنتراسن دارنده لبههای زیگزاگی( ،ب) فنانترن دارنده لبههای دسته صندلی

روشهای محاسباتی و نرم افزارها
ساختارهای مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار Gauss Viewساخته شدند و بهینه سازی هندسی روی آنها به کمک
نرم افزار گوسین  G09صورت گرفت .برای بهینه سازی هندسی ،از روش B3LYPجزء روش های نظریه تابعی
چگالی الکترون 9استفاده شد .برای حل معادله شرودینگر توابع پایه ) 6-31g (d,pبه کار گرفته شدند [ . ]94-6برای
اطمینان از اینکه ساختارهای مورد مطالعه از نظر انرژی در پایدارترین حالت خود قرار دارند محاسبه فرکانس بر روی
تمامی ساختارها صورت گرفت .شکل اوربیتال های مولکولی و دانسیته اسپینی برای تمامی ساختارها بوسیله نرم
Density Functional Theory
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افزار Gauss Viewترسیم شد .نرم افزارهای  GaussSumو  Chemcraftبرای محاسبه فاصله بین تراز ظرفیت و
رسانش ،چگالی حالت ها و رسم نمودارهای مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.
 -2نتیجهها و بحث
 -9-2سطوح انرژی تراز ظرفیت و تراز رسانش برای آنتراسن و فنانترون
سطوح انرژی نوار رسانش و نوار ظرفیت و چگالی حالتها برای گرافن زیگزاگی (آنتراسن) در نمودار های  9-3الف و
ب گزارش شده است .فاصله انرژی نوار رسانش و نوار ظرفیت برای آنتراسن  3/51الکترون ولت محاسبه شده است.
در حالی که این فاصله برای گرافن گونه دسته صندلی ( فناترون)  4/04الکترون ولت بدست آمده است (نمودار -3
 .)2اختالف  9/94الکترون ولتی میان فاصله بین نوار رسانش و نوار ظرفیت بین گونه های زیگزاگی و دسته صندلی
تائید کننده رسانایی الکتریکی قوی در مدل زیگزاگی می باشد.

نمودار( :)9-3الف) سطوح انرژی محاسبه شده برای اوربیتالهای اشغال شده (رنگ قزمز) و اشغال نشده (رنگ نارنجی) مولکول آنتراسن.
ب) سطوح انرژی و چگالی حالت های محاسبه شده برای مولکول آنتراسن .خطوط سبز رنگ سطح انرژی اوربیتالهای اشغال شده،
خطوط قرمز رنگ اوربیتالهای اشغال نشده و خطوط آبی رنگ چگالی حالت ها را نشان میدهند.
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نمودار( : ) 2-3سطوح انرژی و چگالی حالت های محاسبه شده برای مولکول فناترون .خطوط سبز رنگ سطح انرژی اوربیتالهای اشغال
شده ،خطوط قرمز رنگ اوربیتالهای اشغال نشده و خطوط آبی رنگ چگالی حالت ها را نشان میدهند.

 4-2بهینه سازی هندسی ساختارهای آنتراسن ،فناترون ،کرونن و پایرن

با استفاده از نرم افزار گوسین مولکولهای آنتراسن ،فناترون ،کرونن و پایرن بهینه شده و پایدارترین ساختار
آنها در شکل  9-3نشان داده شده است .در جدول  9-3اختالف انرژی بین نوار ظرفیت و نوار رسانش برای تمامی
این مولکولها گزارش شده است .با توجه به داده های محاسبه شده می توان نتیجه گرفت که در ساختارهای گرافنی
هر چه ساختارها دارای کربنهای مزدوج قرار گرفته به صورت زیگزاگی بیشتری در لبه ها و کنارها باشد فاصله بین
نوارهای ظرفیت و رسانش کمتر شده و مولکول دارای رسانایی الکتریکی بهتری می باشد .با مقایسه داده های بدست
آمده (جدول  )9-3مشاهده می شود که مولکول آنتراسن به دلیل دارا بودن کربنهای مزدوج زیگزاگی و همچنین
قرار گرفتن این کربنهای زیگزاگی در لبه مولکول دارای کمترین فاصله انرژی و بیشترین قابلیت رسانایی می باشد.
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شکل ( :)9-3ساختارهای بهینه شده الف) آنتراسن ،ب) فنانترون ،ج) پایرن و د) کرونن

جدول(  :) 9-3اختالف انرژی و اختالف انرژی نسبی محاسبه شده میان نوار ظرفیت و رسانش برای گونه های مولکولی آنتراسن ،فناترون،
کرونن و پایرن ( انرژی ها بر حسب الکترون ولت گزارش شده است)

گونه های مولکولی

اختالف انرژی

اختالف انرژی نسبی

آنتراسن

3/51

4/44

کرونن

4/43

4/44

فنانترن

4/04

9/94

پایرن

3/64

4/25

با مقایسه داده های جدول  ، 9-3مشاهده می شود که فنانترون که دارای اتم های کربن مزدوج شده به صورت دسته
صندلی هست ،دارای بیشترین فاصله انرژی و کمترین هدایت الکتریکی می باشد .از نتایج بدست آمده می توان
نتیجه گرفت که هر چه تعداد کربنهای مزدوج زیگزاگی در لبه های گرافن افزایش یابد ترازهای انرژی اوربیتالهای پر
شده و پر نشده بیشتر به یکدیگر نزدیکتر شده و فاصله بین نوار ظرفیت و رسانش به صفر نزدیک شده و در نهایت
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صفر می شود و سیستم دارای رسانایی الکتریکی بسیار باالیی می گردد .پس نتیجه می گیریم که می توان با کم و
زیاد کردن فاصله نوارها ،گرافنهای عایق ،نیمه رسانا ،رسانا و حتی ابر رسانا ساخت.
 -2نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشان می دهند که گرافن با لبه زیگزاگی نسبت به لبه دسته صندلی به دلیل ساختار رزونانسی
خاصی که کربنهای مزدوج می توانند ایجاد کنند دارای قابلیت رسانایی باالیی می باشد .محاسبات سطوح انرژی
اوربیتال مولکولی و محاسبه اختالف انرژی بین نوار ظرفیت و رسانش نشان دادند که گرافن لبه زیگزاگی می تواند به
عنوان انتقال دهنده های الکترونی در ساختار بیو سنسورهای نسل سوم استفاده شوند .با مقایسه فاصله سطوح انرزی
باندهای ظرفیت و رسانش مولکول آنتراسن با مولکولهای فناترون ،کرونن و پایرن می توان نتیجه گرفت که
مولکولهای لبه زیگزاگی را می توان به عنوان رسانا های قوی و حتی ابر رسانا در سیستم های مختلف به کار برد.
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چکیده
محدودیت و مشکالت زیست محیطی سوختهای فسیلی سبب اهمیت استفاده از روشهای تبدیل انرژی با رانددمان
باالتر و همچنین امکان تولید منابع انرژی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر شده است .از بین انواع مختلف اندرژی،
تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است و تالشهای بسیاری جهت جایگزینی
روشهای تولید الکتریسیته در حال انجام میباشد .در این میان ،تکنولوژی پیل سوختی با قابلیدت تبددیل مسدتقیم
سوخت به انرژی الکتریکی ،راه حل مناسبی برای عبور از مشکالت انرژی و زیست محیطی مدی باشدد .یکدی از اندواع
پیلهای سوختی( ،)FCپیل سوختی میکروبی( )MFCمیباشد که اولین بار در سال 9194توسط پاتر پروفسور گیاه
شناس برای تولید الکتریسته معرفی شد ،بهطور جدی از سال  2443به بعدد امکدان بدالقوهی تولیدد الکتریسدیته بدا
استفاده از پیلهای سوختی میکروبی مورد بررسی قرار گرفت ،به همین منظور به معرفی و اساس کدار  MFCدر ایدن
مقاله میپردازیم.
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تعریف و اساس کار سلول سوختی میکروبی
سلول سوختی میکروبی ( )MFCیک سیستم بیوالکتروشیمیایی است درآن میکروبهای سلول زنده نقش کاتالیست
را دارند و باکتریها قادر به تبدیل پسابها به انرژی الکتریکی هستند یکی از انواع این سیستم که مناسب برای کدار
آزمایشگاهی میباشد ،پیل سوختی دومحفظهای نام دارد که شامل دو محفظه یکی کاتد(هوازی) و دیگری آندی(بی-
هوازی بدلیل تولید الکترون بیشتر) که توسط یک غشای تبادل پروتون از یکدیگر جداشده و دو الکترود آند و کاتد از
طریق یک مدار خارجی به هم متصل میشوند[9-0] .
نحوهی عملکرد پیل سوختی میکروبی به این صورت است که میکروارگانیسمهای موجود در محفظه آندد ،سوبسدترا
(محیط خالص مانند استات یا پساب سنتزی و یا پساب صنعتی) را به یونهای مثبت و منفی تجزیه کرده و پروتون-
های موجود از طریق غشا به محفظه کاتد منتقل میشوند ،در حالیکه الکترونهدا بدرای پایدداری سیسدتم بده سدطح
الکترود آند منتقل شده و سپس از طریق مدار خارجی به کاتد انتقال مییابند در نتیجه حرکت الکترونها از مدار ،بدا
قرار دادن یک مقاومت در مسیر شار الکترونی ،جریان برق تولید می شدود9-8] .و [6جهدت تولیدد الکتریسدیته بایدد
میکروبها دور از اکسیژن نگهداشته شوند ،با مصرف استات واکنشهای انجام شده در محفظهی آند و کاتد به صورت
زیر میباشد:
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واکنش آندی:
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑂2 + 7𝐻+ + 8𝑒−

واکنش کاتدی:
𝑂𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2

شکل  :9پیل سوختی میکروبی

اجزای پیل سوختی میکروبی
محفظهی آندی و آند
خصوصیات مواد آندی شامل :رسانابودن آنها ،غیر خورنده بودن ،بیوسازگار ،نظر شیمیایی در محلول واکنش پایددار،
دارای مساحت سطح زیاد) مساحت به ازای حجم( ،دارای خلل و فرج زیاد ،ضد رسوب) باکتری ها آن را پر نکندد(،
ارزان بودن و ساخت راحت و همچنین قابل تبدیل به مقیاسهای بزرگتر باشد بعنوان مثال میتوان به موادکربنی بدا
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سطح ویژه باال اشاره کرد چون در این حالت ،تعداد باکتریهایی که به سطح میچسبند افزایش یافته و از این طریق
خروجی جریان آندی افزایش پیدا میکند از این رو متنوع ترین ماده الکترودی ،کربن می باشد مانند کاغدذ کدربن ،
فوم ،کربن شیشهای مشبک ،میلههای گرافیتی ،نمد و فیبرهای گرافیتی و برسها و[1-99]...
محفظه کاتدی و کاتد
اکسیژن به دلیل دسترسی آسان و پتانسیل باالی اکسیداسیون آن و همچنین عدم تولید مواد شیمیایی بعنوان یدک
گیرنده الکترونی در کاتد بهحساب میآید با این وجود طراحی کاتد بعنوان یک چدالش مطدرح اسدت زیدرا واکدنش
شیمیایی که در آن اتفاق می افتد سخت است ،الکترونها ،پروتونها و اکسیژن هر سه باید در یک کاتالیست در یک
واکنش سه مرحله ای روبرو شوند و کاتالیست باید روی یک سطح رسانا و نیز در معرض هم هوا و هم آب باشدد بده
طوری که پروتونها و الکترونها در مراحل مختلف به یک نقطه برسند .اکسیژن می تواند به داخل آب نفوذ کند ولی
قابلیت حل اکسیژن در آب خیلی کمتر از حاللیدت هدوا در آب اسدت ،در ایدن راسدتا بدرای کداهش ایدن چدالش از
فروسیانید به علت عملکرد خوب آن به عنوان گیرنده الکترون استفاده میکنند .با استفاده از کاتالیستهدا مدیتدوان
موانع انرژی اکتیواسیون را به طور قابل مالحظهای کاهش داد که توسط این روش ،پتانسیل مازاد فعال سازی کاتدی
کاهش پیدا میکند و سینتیک واکنش آزاد سازی گاز هیدروژن در سطح کاتد بهبود مییابد .همه موادی کده بدرای
آند توضیح داده شد برای کاتد نیز استفاده می شود ،بنابراین در مطالعات ،مواد مختلف مانند پارچده کربندی ،کاغدذ
کربنی ،گرافیت ،گرافیت بافته شده ،دانه های گرافیتی و برس ها و  ...به کار رفته اند]9و1و.[92
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غشاها و جداکننده ها
وجود اکسیژن در محفظه آند ،تولید الکتریسیته را محدود خواهد کرد بهمین منظور از غشا استفاده میکنند ،غشاها
عمدتا در پیلهای سوختی میکروبی دو محفظهای برای جدا نگه داشتن مایعات آند و کاتد به کدار مدیرود البتده در
پیلهای سوختی میکروبی تک محفظهای هم غشا برای جدا کردن کاتالیست از کاتد قابل استفاده است .معموالً این
غشا کاتیونی بوده و نسبت به پروتون خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد و عالوه برآن غشا به عنوان یک مدانع انتقدال
دیگر گونهها در محفظه عمل می کند .برای انتخاب غشا مناسب بهتر است به انتخاب پذیری باال برای عبور پروتون و
پایداری ومقاومت باال توجه کرد1].و[93

شکل  :2اجزای پیل سوختی میکروبی

182

انواع پیلهای سوختی میکروبی
پیلهای سوختی میکروبی را میتوان از نظر نوع باکتری به دو دسته پیل سوختی میکروبی باواسدطه و بدیواسدطه و
همچنین از نظر نوع ساختار پیل سوختی میکروبی دو محفظهای و تک محفظهای ،پیل سوختی میکروبی با جریان و
پیل سوختی میکروبی تودهای تقسیمبندی کرد.
پیل سوختی میکروبی باواسطه و بیواسطه
بیشتر پیل های سوختی میکروبی از نظر الکتروشیمیایی غیرفعال می باشند به همین خاطر از واسطه هدایی جهدت
تسریع انتقال الکترون مانند رنگ ها و فلزات آلی مانند قرمز خنثی ) ، (NRآبی متدیلن ) ، (MBتیدونین ،هیومیدک
اسید -2 ،هیدروکسی 9و  3نفتوکینون( ،)HNQاکسی آنیونهای سولفور) سولفات وتیوسولفات (استفاده می شود که
معموالً ترکیباتی سمی و گران قیمت هستند ،.بنابراین به کارگیری طوالنی مدت پیل سوختی میکروبی با واسدطه از
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.اما در پیلهای سوختی میکروبی بی واسطه میکروارگانیسم های مورد استفاده از
نظر الکترو شیمیایی فعال می باشند ،به عبارت دیگر میکروارگانیسمهدا قادرندد الکتدرونهدای تولیددی را در غیداب
واسطههای شیمیایی به سطح الکترود انتقال دهند از مهمترین آباکتریها که از لحاظ عملیداتی پایدارندد و بدازدهی
باالیی را سبب میشوند میتوان به دی سولفوروموناس ها ،ژئوباکترها ،شوآنال ،آئروموناس ها ،اشرشیا کلی و  ...اشاره
کرد94-29].و[9
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شکل  :3مکانیزم انتقال الکترون از میکروارگانیسم ها به آنود در سلول های سوختی میکروبی )A( .انتقال الکترون غیر مستقیم از
طریق واسطه ( )Bانتقال الکترون مستقیم در غیاب واسطههای شیمیایی و از طریق سیتوکرومهای غشاء خارجی ،پروتئینها یا آنزیمها

پیل سوختی تک محفظهای
پیل های سوختی تک محفظهای فقط دارای محفظه آندی هستند و کاتد در این نوع از پیل ها معموال در تماس بدا
هوا قرار می گیرد[1].
پیل سوختی دومحفظهای
این نوع از پیل های سوختی میکروبی دارای محفظههای کاتدی و آندی می باشد که توسط غشای تبادل پروتون از
هم جدا شده اند ،از این پیلها معموال برای تصفیه فاضالب به همراه تولید انرژی استفاده می شود[1].
پیل سوختی میکروبی با جریان Up-Flow
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این نوع از پیل سوختی میکروبی به صورت جریان پیوسته کار میکند ،محفظهی کاتدی و آندی پیدل توسدط پشدم
شیشه و الیه بید شیشهای از هم جدا شدهاند[22].
پیل سوختی میکروبی توده ای
برای افزایش بازدهی پیلهای سوختی میکروبی ،پیلهای مختلف به صورت سری و موازی به یکدیگر متصل میشوند
پیلهای توده ای موازی در حدود  8برابر نسبت به پیلهای سوختی سری بازدهی بیشتری دارند[23].
پارامترهای موثر بر عملکرد پیل سوختی میکروبی
عملکرد پیل سوختی میکروبی عمدتا تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله :عرضه و مصرف اکسیژن درمحفظده کاتدد،
اکسیداسیون سوبسترا در محفظه آند ،شاتل الکترون از محفظه آند به سطح آند ،نفوذپذیری غشدای تبدادل پروتدون،
محیط کشت میکروبی ،مقاومت درونی و خارجی سلول ،مواد الکترودی و فاصله الکترودها میباشد[24] .
کاربردهای پیل سوختی میکروبی
پیلهای سوختی میکروبی را میتوان در تولید برق ،تصفیه فاضالب ،هیدروژن زیستی ،روباتها ،منابع نیروی کشت،
بایو سانسورها و حمل و نقل و  ...استفاده کرد[25].
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شکل  :4باکتریها منبع تازهای برای تولید برق

مزیتها و معایب پیل سوختی میکروبی
پیل سوختی میکروبی همانند سایر تکنولوژیهای جدید دارای مزایا و معایبی میباشد که میتوان به آنها اشاره کرد:
مزیتها :دارای منبع توان جایگزین ،نگهداری در مدت زمان کوتاه ،سازگاری با محیط زیست ،عملکرد سیستم بطدور
مستقل ،تبدیل مستقیم انرژی سوبسترا به الکتریسیته باکارآیی باال ،امکان فعالیت در دماهای محیطی و پایین ،کاربرد
در محیطهای آبی با عدم دستیابی به صورت شبکهای از مزیتهای پیل سوختی میکروبی میباشد28].و[20

شکل  :5تولید الکتریسته سبز توسط پیل سوختی میکروبی
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معایب :ولتاژهای نسبتا پایینی دارد که عمدتا  544میلی ولت میباشد و همچنین جریانهای نسبتا پدایینی در حدد
میلی آمپر می باشد ،افت و خیزهای دمایی و چرخهای ،تاثیر مستقیمی بر عملکرد سلول دارد به همین منظور تدوان
پیل به محیط بستگی دارد ،برای افزایش ولتاژ نمی توان آن را در حالت سری قرار داد ،با افزایش ناحیه سطحی پیل
خروجی جریان به صورت خطی افزایش پیدا نمیکند26].و[21
نتیجهگیری
بحران کمبود انرژیهای فسیلی و آلودگی ناشی از سوختن آن پژوهشدگران را تشدویق بده جسدتجو و تحقیدق بدرای
جایگزینی منابع نفتی کرده است .منابع انرژی جدید و بدون آلودگی جایگزین مناسب سوختهای سنتی میباشدد و
پیلهای سوختی میکروبی یکی از همین منابع جدید به حساب میآید که از انرژی زیستی مانند میکروارگانیسمها یا
آنزیمهای فعال برای تولید انرژی استفاده میکنند که عالوه بر کاهش گازهای گلخانهای سبب بهبود بهداشت محیط
زیست نیز میشوند .قدرت تولیدی پیلهای سوختی میکروبی هنوز کم میباشد و محققان در تالشند تدا آن را بدرای
کاربرد تجاری بهبود بخشند9].و[34
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چکیده
در این پژوهش ،نانو ذرات اکسید مس ،منگنز دوپ شده با نانوذرات اکسید مس و نیکل دوپ شده با نانوذرات اکسید
مس برای اندازه گیری اکسایش گلوکز به روش هیدروترمال سنتز شد .اکسایش گلوکز در محیط قلیایی صورت
گرفت .الکتروکاتالیستهای سنتز شده روی سطح الکترود کربن شیشهای ( )GCEقطره نشانی شد .نانو ذرات سنتز
شده به عنوان الکتروکاتالیست فعالیت باالیی در الکترواکسیداسیون گلوکز از خود نشان دادند .سنجشهای
الکتروشیمیایی در این پژوهش با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخهای صورت گرفت .با توجه به اندازه گیریهای
انجام شده نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس باالترین جریان و پاسخ را برای اندازه گیری اکسایش گلوکز
نشان داد؛ همچنین این الکتروکاتالیست توانست حساسیت ،انتخاب پذیری و پایداری باالتری را نسبت به دو
الکتروکاتالیست دیگر در طول الکترواکسیداسیون گلوکز از خود نشان دهد.
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با توجه به نتایج ولتامتری چرخهای نانو ساختارهای سنتز شده از جمله نشان دادن حساسیت باالی گلوکز به این
الکتروکاتالیستها میتوان از این ساختارها در پیل سوختی گلوکز استفاده کرد.
واژگان کلیدی :الکترواکسیداسیون گلوکز ،نانوذرات اکسید مس ،منگنز دوپ شده با نانوذرات اکسیدمس ،نیکل
دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس ،ولتامتری چرخهای.
 -9مقدمه
پیلهای سوختی گلوکز مستقیم قلیایی 9تکنولوژی نوید بخشی است ،زیرا میتواند به طور مستقیم و مؤثر سوختن
انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریسیته تبدیل کند [ .]9-3در این پیل سوختی ،الکتریسیته تولید شده از گلوکز به
پتانسیل انتخابی برای کاربردهای وسیع استفاده میشود .با این حال در مطالعات اخیر مربوط به این گونه سلول
سوختی آمده ،به علت پایداری باالی ترکیب گلوکز ،اکسیداسیون الکتروشیمیایی آن دشوار است [ .]4-0سوختهای
زیستی و انرژی شیمیایی به طور مستقیم توسط سلولهای سوختی میکروبی یا آنزیمی به الکتریسیته تبدیل شده که
به عنوان یک فن آوری مطلوب برای اکسیداسیون و تخریب ترکیب آلی و تولید الکتریسیته پیشنهاد شده است [ .]6از
آنجا که گلوکز یک سوخت تجدیدپذیر ایده آل است ،تالشهای زیادی برای ساخت یک سلول سوختی گلوکز انجام
شدهاست [ 1و.]94
سلول سوختی گلوکز در مقایسه با سلولهای سوختی الکلی مانند اتانول و متانول که به طور گسترده در سلولهای
سوختی اکسیداسیون مستقیم استفاده میشود ،غیر سمی ،غیر قابل اشتعال ،بدون بو و تجدید پذیر است .این
ویژگیها گلوکز را به سوختی مورد توجه برای کاربردهای مختلف به ویژه در وسایل نقلیه الکترونیکی تبدیل کرده
)Alkaline direct glucose fuel cells (ADGFCs
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1

است [94و .]0با وجود مزیتهای سلول سوختی گلوکز ،هنوز برای دستیابی به کاربردهای عملی فاصلهی بسیار دارد.
اکسیداسیون ضعیف گلوکز در آند یکی از چالشهای عمده توسعه این گونه سلول میباشد [.]0
در میان الکتروکاتالیستها برای تولید پیل سوختی گلوکز ،ساختارهای فلزی و اکسید فلزی نانو به دلیل هزینه کم،
پایداری باال و رفتارهای عالی اکسید و احیا در میان محدوده پتانسیلی مختلف تحت انواع گوناگونی از شرایط واکنش
موارد مناسبی است[ .]99فعالیت باالی این نوع الکتروکاتالیستها در الکترو اکسیداسیون گلوکز و همچنین کم بودن
پتانسیل واکنشهای انتقال الکترون ،بسیار مهم است [ 92و  .]93اکسید فلزی مبتنی بر  Cuمیتواند تغییر حساسیت،
انتخاب پذیری و پایداری را در طول الکترواکسیداسیون نشان دهد [ 92و .]98-94الزم به ذکر است که ویژگیهای
مورفولوژیکی اکسیدهای فلزی بر حساسیت الکتروشیمیایی پیلهای گلوکز تاثیر میگذارند [ 90و  .]96به طور خاص
ساختارهای توخالی میتواند مورفولوژی موثری برای طراحی الکترود با کارایی باال باشند .زیرا این ساختار میتواند در
معرض سطح باالیی قرار گرفته ،باعث ایجاد حفره درونی شده و همچنین وجود دیوارههای نازک و قابل نفوذ پذیری
باالی آن ،الکترود را برای سطح تماس بزرگتر الکترود-گلوکز توانا میسازد در نتیجه مسیر انتشار الکترون را کاهش
میدهد و موجب بهبود فعالیت الکتروشیمیایی میشود [ 92و .]91
 -4بخش تجربی
9-2مواد شیمیایی
استات مس ،سدیم هیدروکسید ،ساکارز ،نیکل)(IIهیدروکسی کربنات و گلوکز از شرکت مرک خریداری شدند.

 2-2دستگاه مورد نیاز
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مطالعات ولتامتری با استفاده از دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات (سما  ،544سیستم آنالیزور ،ایران) انجام شد.
اندازه گیری ولتامتری در یک سل سه الکترودی شامل الکترود کالومل ( )SCEحاوی محلول اشباع پتاسیم کلرید،
الکترود کمکی پالتین و الکترود کار کربن شیشهای (اصالح شده یا اصالح نشده) صورت گرفت .برای تمیز کردن سطح
الکترود و پخش نانوذرات از دستگاه فراصوت (پارس نهند ،ایران) استفاده شد .برای انجام مراحل سنتز نانو ذره و
خشک شدن الکترود آون مورد استفاده قرار گرفت .همچنین در مرحله سنتز نانوذرات از همزن مغناطیسی (اکسیر
هیراد ،ایران) استفاده شد.
 3-2سنتز نانو ذرات اکسید مس و دوپندهای مختلف نانوساختار اکسید مس به روش هیدروترمال:
در ابتدا با استفاده از مقادیر مشخصی از استات مس ،آب دیونیزه ،سدیم هیدروکسید و ساکارز ،نانو ذرات اکسید مس
به روش هیدروترمال سنتز شد .برای دوپ شدن نیکل و منگنز روی نانو ساختار اکسید مس به ترتیب از
نیکل)(IIهیدروکسی کربنات و منگنز استات استفاده شد.

 4-2آماده سازی الکترود کربن شیشهای پیش از اصالح سطح الکترود
قبل از قطره نشانی کردن الکترود کربن شیشهای با نانو ذرات سنتز شده ،باید از تمیز بودن سطح الکترود اطمینان
حاصل کرد .ابتدا باید سطح الکترود صیقل مکانیکی داده و پرداخت شود ،برای این عمل سطح الکترود را توسط پودر
آلومینای  4/45میکرومتری پولیش داده تا سطح الکترود صیقل شود .در مرحله بعد الکترود را در محلول اتانول و
سپس در آب مقطر دوبار تقطیر شده غوطه ور کرده و در هر مرحله در حمام فراصوت گذاشته شد .در مرحله نهایی
برای اینکه از تمیز بودن سطح الکترود اطمینان حاصل شود ،الکترود را در سل الکتروشیمیایی حاوی محلول بافر
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فسفات اسیدی گذاشته و تحت اعمال پتانسیل روبشی در محدوده  4ولت تا  4/6ولت طی اعمال  5سیکل پتانسیل
پالریزه گردید .پس از انجام مراحل فوق الکترود را با آب دوبار تقطیر کامال شستشو داده و به عنوان الکترود کار اصالح
نشده در مطالعات ولتامتری بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

 5-2تهیه الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نانو ذرات سنتز شده به روش قطره نشانی
سوسپانسیونهای اصالحگر با  3میلی گرم از نانوذره سنتز شده در  2میلی لیتر حالل  Nو-Nدی متیل فرمامید و 9
میلی لیتر آب مقطر دوبار تقطیر شده به مدت یک ساعت تحت امواج فراصوت قرار گرفته تا نانوذرات به طور کامل در
حالل پخش شوند .مقدار  2میکرولیتر از سوسپانسیون آماده شده را با کمک میکروسرنگ به طور مستقیم برروی
سطح الکترود کربن شیشهای گذاشته شد و حالل در دمای  54درجه سانتیگراد در آون خشک شد .هر سه نانو ذره
سنتز شده به همین روش طی مراحل مختلف آزمایش روی سطح الکترود قرار گرفت.
 -2نتایج و بحث
 9-3مطالعه الکتروشیمیایی گلوکز در سطح الکترود اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس ،نیکل دوپ شده با نانو ذرات
اکسید مس و منگنز دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس:
در این مطالعه ،روش الکتروشیمیایی موثری با حد آشکارسازی  94میلی موالر براساس استفاده از الکترود اصالح شده
با نانو ذرات سنتز شده جهت اندازه گیری گلوکز توصیف گردید .رفتار الکتروشیمیایی گلوکز در سطح الکترود اصالح
شده به روش ولتامتری چرخهای بررسی گردید.
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 2-3مطالعات الکتروشیمیایی گلوکز با استفاده از الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس:
رفتار الکتروشیمیایی محلول  94میلی موالر گلوکز در سطح الکترود کربن شیشه ای اصالح شده با نانو ذرات اکسید
مس و الکترود کربن شیشهای اصالح نشده توسط روبش ولتامتری چرخهای ،ثبت شده در محلول سدیم هیدروکسید

4/9موالر بررسی شد.
همانطور که مشاهده میشود ،جریان در سطح الکترود اصالح نشده در گلوکز ( )aبسیار پایینتر از جریان در سطح
الکترود اصالح شده با نانو ذره اکسید مس ( )dمیباشد .افزایش چشمگیر مشاهده شده در جریان به افزایش سطح
موثر الکترود و جذب موثر گلوکز بر سطح الکترود اصالح شده با نانو ذرات نسبت داده میشود.
همچنین با توجه به شکل  9سطح موثر الکترود کربن شیشهای اصالح نشده ( )bبا الکترود کربن شیشهای اصالح شده
( )cبه وسیله ثبت ولتاموگرام چرخهای در محلول سدیم هیدروکسید  4/9موالر در سرعت اسکن  944میلی ولت بر
ثانیه مقایسه شد .افزایش جریان در نتیجه اصالح سطح الکترود به وضوح افزایش سطح موثر الکترود را نشان میدهد.

شکل :9الکترود کربن شیشهای اصالح نشده )a( :در گلوکز  94میلی موالر و ( )bدر سدیم هیدروکسید  4/9موالر ،الکترود کربن
شیشهای اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس )c( :در سدیم هیدروکسید  4/9موالر و ( )dدر گلوکز  94میلی موالر.
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 3-3مقایسه نانو ذرات دوپ شده روی اکسید مس و تاثیر آن بر افزایش جریان سیکل گلوکز
نانو ذرات سنتز شده در شرایط یکسان روی سطح الکترود قطره نشانی شده و بعد از تثبیت در سدیم هیدروکسید 4/9
موالر ،در محلول  94میلی موالر گلوکز با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخهای اندازه گیری و مقایسه گردید (شکل
.)2
همانطور که در شکل  2به وضوح مشاهده میشود بیشترین جریان سطح گلوکز در الکترود کربن شیشهای اصالح
شده با نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس میباشد .برای مقایسه بهتر سطح الکترود اصالح شده با نانو ذرات
سنتز شده و همچنین با سطح الکترود اصالح نشده ،جدول  9تنظیم شده است .الزم به ذکر است که جریان خوانده
شده در همه سیکلها در پتانسیل یک ( )Ep =9میباشد.

شکل  )a( :2الکترود کربن شیشهای اصالح نشده  )b( ،الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس )c( ،الکترود کربن
شیشهای اصالح شده با منگنز دوپ شده با نانوذرات اکسید مس و ( )dالکترود کربن شیشهای اصالح شده با نیکل دوپ شده با نانوذرات
اکسید مس در محلول گلوکز  94میلی موالر .
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جدول :9مقایسه مقدار جریان سطح الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس ،نیکل دوپ شده با نانو ذرات
اکسید مس ،منگنز دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس و همچنین با سطح الکترود کربن شیشهای اصالح نشده.
ولتامتری چرخهای
الکترود

جریان ()µA

کربن شیشهای اصالح نشده

6/644

کربن شیشهای اصالح شده با نانو ذرات اکسید مس

932/5

کربن شیشهای اصالح شده با نیکل دوپ شده با نانو
ذرات اکسید مس
کربن شیشهای اصالح شده با منگنز دوپ شده با نانو
ذرات اکسید مس

345/4

941/4

 4-3اثر روبش پتانسیل
مکانیسم واکنش الکتروشیمیایی معموال با بررسی ولتامتری چرخهای در سرعتهای روبش پتانسیل مختلف قابل
بررسی است .درنتیجه ولتامتری چرخهای محلول  94میلی موالر گلوکز در سطح الکترود کربن شیشهای اصالح شده با
نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس در سرعتهای روبش پتانسیل مختلف صورت گرفت (شکل .)2
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آ

ب

شکل ( :3آ) بررسی اثر روبش در گلوکز  94میلی موالر با الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس.
(ب) نمودار جریان محلول  94میلی موالر گلوکز برحسب مجذور سرعت روبش پتانسیل.

شکل (-3آ) اثر سرعت روبش پتانسیل را بر ولتاموگرامهای گلوکز در بازه  25الی  444میلی ولت بر ثانیه نشان
میدهد .شکل (-3ب) جریان گلوکز برحسب مجذور سرعت روبش پتانسیل ،خطی و با شیب  3/4031را نشان میدهد
(معادله .)9خطی بودن نمودار جریان بر حسب مجذور سرعت نمایانگر مکانیسم نفوذی برای گلوکز میباشد.

معادله ()9

()R2 = 4/1181 Ip:µA, v: mVs-1

Ip = 3/4031 v + 61/329

 :5-3تاثیر pH

 pHالکترولیت زمینه تاثیر چشمگیری در اکسایش الکتروشیمیایی گلوکز در سطح الکترود کربن شیشهای اصالح شده
با نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس دارد .برای بهینه کردن شرایط آزمایش اندازه گیری گلوکز ،الکترواکسایش
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گلوکز در بازه  pHبرابر با  1تا  94در محلول بافر فسفات بررسی گردید .با توجه به شکل (-3آ) ،با افزایش  ،pHجریان
گلوکز نیز افزایش مییابد .شکل (-3ب) نیز نمایانگر بیشترین جریان در  pHبرابر با  94میباشد.

آ

400
353.5

350

ب

300
250

Ip

200
150
109.3

100

60.15
35.99
42.22

14

شکل ( :3آ) ولتاموگرامهای چرخهای محلول  94میلی موالر گلوکز بافری

13

11

12

50
0

10

pH

شده در pHهای مختلف در سطح الکترود کربن شیشهای اصالح شده با نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس ،در سرعت روبش  944میلی ولت بر
ثانیه( .ب) نمودار تغییرات جریان اکسایش برحسب .pH

 8-3تعیین کمی گلوکز با استفاده از روش ولتامتری چرخهای و رسم منحنی درجه بندی
تحت شرایط بهینه ،اندازه گیری کمی گلوکز توسط روش ولتامتری چرخهای با استفاده از الکترود کربن شیشهای
اصالح شده با نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس انجام گرفت .شکل -4آ ولتاموگرامهای حاصله را نمایش
میدهد .نمودار جریان اکسایش برحسب غلظت را در گستره  0تا  34میلی موالر (شکل -4ب) نشان میدهد .رابطه
خطی منحنی کالیبراسیون مطابق با معادله ( )2بدست آمد:
معادله ()2
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R2 = 4/1169

Ip (µA) = 3964/1 C (mM) + 998/03

ب

آ

شکل( :4آ) ولتاموگرامهای چرخهای محلولهای حاوی غلظتهای مختلف گلوکز (در گستره  0-34میلی موالر) در سدیم
هیدروکسید  4/9موالر( .ب) منحنی کالیبراسیون خطی جریان برحسب غلظت گلوکز.

 -2نتیجهگیری
در این پژوهش سوسپانسیون تهیه شده از نیکل دوپ شده با نانو ذرات اکسید مس در مقایسه با سایر نانوذرات سنتز
شده بهترین افزایش جریان در اکسایش گلوکز را دارا بود .نانو ذرات اکسید مس سنتز شده حساسیت باال ،انتخاب
پذیری و پایداری خوبی را در طول الکترواکسیداسیون گلوکز از خود نشان دادند .با توجه به مزیتهای این
الکتروکاتالیستها ،میتوان از آنها در پیل سوختی گلوکز که دارای ویژگیهایی چون تجدید پذیر ،غیر سمی و غیر
قابل اشتعال بودن مورد استفاده کرد.
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مدلسازی ترمودینامیکی ،تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان پیل سوختی کربنات مذاب
با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف سوخت ورودی به سیستم
سید مهدی میری9و* ،محمود چهارطاقی ،4سید مجید هاشمیان
2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،ایران ،شاهرود ،دانشگاه صنعتی
شاهرودMahdiMiri@Shahoodut.ac.ir،
2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،ایران ،شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
Chahartaghi@shahroodut.ac.ir

3استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،ایران ،شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
Hashemian@shahroodut.ac.ir

چکیده
پیلهای سوختی از جمله سیستمهای همزمان تولید حرارت و برق میباشند که میتوانند در صنایع بزرگ مورد
استفاده قرار گیرند .پیل های سوختی بر اساس دمای کارکرد تقسیم بندی میشوند .یکی از کارامدترین این پیلها،
کربنات مذاب میباشد .در این پژوهش مدلسازی ترمودینامیکی تولید حرارت و برق پیل سوختی کربنات مذاب انجام
شده است و سیستم به ترتیب  3171.2و 2885.2کیلوات برق و حرارت تولید کرد .همچنین برای اولینبار تحلیل
ریسک و قابلیت اطمینان بر روی پیل سوختی کربنات مذاب بررسی شده است و نتایج اصلی این بررسی نشان داده
است که با افزایش سن پیل سوختی کربنات مذاب ،احتمال کارد سیستم به درستی ،به مراتب کاهش میابد و با توجه
به اینکه پیل سوختی یک سیستم تعمیرپذیر در نظر گرفته شده است ،سیستم مذکور تا پاین عمر خود حداقل  4بار
خرابی را تجربه خواهد کرد.
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کلمات کلیدی :کربناتمذاب ،تولید برق-حرارت ،تحلیل ریسک-قابلیت اطمینان

.9مقدمه
پیل سوختی یک سیستم الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی سوخت را مستقیمًا به انرژی الکتریکی تبدیل می
کند .در آند پیل سوختی پلیمری واکنش اکسیداسیون انجام می گردد و الکترون تولید شده واردمدار خارجی شده و
سپس به کاتد وارد می شود .یون مثبت تولیدی در آند با عبور از غشاء الکترولیت به قسمت کاتد رفته و با اکسیژن
هوا و ا لکترونی که از مدار خارجی به قسمت کاتد واردشده است به آب تبدیل می گردد .این واکنشهای الکترو
شیمیایی که در آند ،کاتد و کل سیستم رخ میدهد به ترتیب مطابق معادالت "الف"" ،ب" و "ج" میباشند.
→

+

(الف)

→

(ب)
(ج)

+

+

+
+

→

در این راستا تحقیقات زیادی در زمینه پیلهای سوختی تا کنون انجام شده است .السلیمان و همکاران ] [1یک
سیستم تولید همزمان بر اساس پیل سوختی اکسید جامد پیشنهاد کردند .این سیستم با یک سیکل ارگانیک رنکین
کوپل شده بود .زینک و همکاران ] [2پیل سوختی اکسید جامد را برای مصرف انرژی یک ساختمان بر اساس سیستم
تولید همزمان ارایه کردند .انها نشان دادند که با استفاده از این پیل اکسید جامد بازده سیستم به  87.3%میرسد.
چهارطاقی و علیزاده ][3در یک سیستم نوین تولید همزمان بر اساس پیل سوختی مبادله کننده پروتون را پیشنهاد
کردند .ورودی این پیل سوختی بر اساس تانک های ذخیره سوخت بود و گرمای خروجی از این پیل جهت استفاده از
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یک چیلر جذبی تک اثره مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل جامع انرژی و اگزرژی در این پژوهش نیز بررسی شد.
بارلی و همکاران ] [4یک سیستم بر اساس دو پیل سوختی پروتونی و اکسید جامد ارایه کردند .انها نشان دادند
سیستم پیشنهادی بر اساس پیل سوختی اکسید جامد به تنهایی بازده و عملکرد بهتری دارد .کامپاناری و
همکاران] [5سیستم پیل سوختی کربنات مذاب را بر اساس انالیز اگزرژی و انرژی بررسی کردند .چن و همکاران][6

پیل سوختی کربنات مذاب را بر اساس موتور استرلینگ ارایه کردند .محرک اولیه موتور استرلینگ ،گرمای خروجی از
پیل سوختی کربنات مذاب تامین شد .بر این اساس ،امروزه پیلهای سوختی مورد توجه محققان قرار گرفته است که
در پژوهشهای ] [7-12میتوان بیشتر به آنها اشاره کرد .تحقیقات مذکور نیز در زمینه مدلسازی و شبیهسازی پیل-
های سوختی  MCFCمیباشند .تحلیل ریسک و انالیز حساسیست سیستمها از جمله مواردی هستند که میتوانند به
کار بر اطمینان دهندکه سیستم تا زمان مشخصی (تا اولین خرابی و یا از کار افتادن) کار خواهد کرد .تحلیل ریسک و
قابلیت اطمینان سیستمها یکی از خالهای تحقیقاتی در پژوهش مذکور میباشد .بر این اساس ،در این پژوهش یک
مدل کامل ترمودینامیکی ،تحلیل ریسک و قابیلت اطمینان سیستم انجام شده است .تحلیل مذکور تا کنون در مورد
پیلهای سوختی کربنات مذاب انجام نشده است و این بررسی برای اولینبار ،در این پژوهش مورد مطالعه قرار
خواهدگرفت.
.4مدلسازی ترمودینامیکی
هدف از بررسی ترمودینامیکی پیل سوختی کربنات مذاب ،9محاسبه کار و حرارت خروجی میباشد .بر این اساس
مدل سازی جامع  MCFCجهت محاسبه کار خروجی توسط نرم افزار متلب 2محاسبه شده است .با توجه به اینکه

MCFC
MATLAB
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1
2

فاکتور مصرف 9سوخت ورودی به پیل یک عامل موثر در کار خروجی میباشد ،در این پژوهش اثر تغییر فاکتور
مصرف نیز در کار ،فشار کاری و مقاوتی که پیل از خود نشان میدهد نیز بررسی شده است.
 4.9فرضیات
 سیستم در حالت پایا است
 فاکتور مصرف برای اند و کاتد یکسان هستند
 پیل در دمای  854درجه سانتی گراد و فشار 5بار کار میکند
 ورودی آند هیدروژن ،بخار اب  ،کربن دی اکسید ،اکسیژن میباشد
 ورودی کاتد کربن دی اکسید و اکسیژن میباشد
 از نشت گازها در پیل صرف نظر شده است
 4,4معادالت حاکم تحلیل ترمودینامیکی
پیلهای سوختی عموما جهت تامین نیازهای انرژی صنایع مختلف از جمله ساختمان ها ،ادارات ،کارخانجات و
شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد .بر این اساس سیستم مذکور در جهت تامین برق و حرارت پیشروی دارد.
معادالت الکتروشیمیایی در آند ،کاتد و کل  MCFCبه ترتیب توسط روابط زیر حاصل میشوند].[13

کار خروجی از سیستم با توجه به رابطه ) (1حاصل میشود.
)(1

W=N ×A × j × v
=0.965

Utilization Factor
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1

در رابطه مذکور N ،تعداد پیلها در استک مورد نظر A ،سطح فعال پیل j ،شدت جریان و  vنیز ولتاژ جاری در
MCFCمیباشد که ولتاژ از رابطه) (2محاسبه میشود.
)(2

در رابطه )،(2

) ×j

 ،ولتاژ واقعی،

+

+

=

(-

ولتاژ بازگشت پذیر ایده آل میباشد .اتالفات مقاوتی پیل که شامل مقاوت

اهمیک ،کاتد و آند میباشد ،به ترتیب با توجه روابط ) (3-5محاسبه میشوند.
)(3

))

)(4
)(5

×)
(×)

(×)

 ( ×=0.5×10E-4×exp (3016( ×)
( ×)

( =7.505×10E-10× exp
( = 2.27×10E-9×exp

ولتاژ بازگشت پذیر ایدهآل توسط رابطه ) (6محاسبه میشود.
)(6

() × ln

)

=

(+

اختالف انرژی ازاد گیبس که به دمای واکنش بستگی دارد ،توسط رابطه ) (7بدست میاید.
)(7

فشار جزیی

توسط رابطه ترمودینامیکی ) (8محاسبه میشود.

)(8

در روابط ،موالریته با

×

نشان داده است.گرمای خروجی از پیل های سوختی توسط رابطه ترمودینامیکی زیر حاصل

میشود .با استفاده از رابطه ) (9میتوان حرارت هدر رفتی در  MCFCرا محاسبه کرد.
)(9

در رابطه )،(9

+

نرخ حرارت خالص قابل دست یابی و

نرخ کار خروجی از پیل سوختی  MCFCمیباشد،

که توسط رابطه ) (1ارزیابی میگردد .انرژی انتالپی شیمیایی توسط رابطه )(10محاسبه میشود.
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=

)(10

اگر سوخت دارای ارزش حرارتی باشد ،در اینصورت انتالپی آن با استفاده از رابطه ) ،(11حاصل میشود.
)(11

در رابطه )،(11

)

ارزش حرارتی باال سوخت میباشد.

ظرفیت گرمای ویژه گاز ورودی و خروجی میباشد و

با توجه به اینکه رفتار سیستم مشخص نیست ،پس از مدل سازی باید شرایطی ایجاد کنیم که رفتار سیستم مشخص
شود .با این حال ،مقادیر ثابتی برای سیستم در نظر گرفته میشود .این مقادیر ثابت در جدول) (1اورده شده است.
جدول ) ،(1مقدیر ثابت در مدلسازی
واحد

bar

v

-
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مقدار

پارامتر

026

دما

2

فشار کل

6060

جریان

0.90

ولتاژ

40318

ثابت گاز

23266

انرژی فعال سازی آند

22557

انرژی فعال سازی کاتد

40212

تعداد سل

60072

سطح مقطع فعاال

-

75%

فاکتور

مصرف9

محاسبات سوخت ورودی ،خروجی و مصرف شده  MCFCدر مرجع مشخص ،محاسبه شده اند و در این پژوهش
مدل سازی بر اساس دادههای جدول ) (2ارائه میشود.
جدول ) ،(2داده های ورودی و خروجی پیل سوختی][15
Utilization factor

90%

75%

50%

]

25%

0%

[ Anode

0.033

0.089

0.216

0.140

0.645

0.436

0.375

0.262

0.139

0.064

0.013

0.033

0.063

0.078

0.13

0.519

0.502

0.458

0.378

0.161

[ Cathode

]
0.316

0.461

0.545

0.581

0.6

0.158

0.231

0.273

0.290

0.3

 4,2اعتبار سنجی:
جهت اطمینان پیدا کردن از صحت محاسبات انجام شده ،نمودار  j-vبا پژوهش ازمایشگاهی اقای میلوسکی و
همکاران [15]2اعتبار سنجی شده است .همان طور که در دو شکل ) (1و ) (2مشاهده میشود ،میتوان اذعان کرد

فاکتور مصرف برای سوخت و اکسیدنتها یکسان فرض شده است
)Milewski et al. (2014
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2

که محاسبات مربوطه به درستی انجام شده است .با توجه روابط مذکور ،پیل سوختی مورد مطالعه  3171.2کیلووات
الکتریسیته و  2885.2کیلووات حرارت تولید کرد.

شکل ) ،(2نتایج خروجی مدلسازی پژوهش حاضر

شکل) ،(1نتایج آزمایشگاهی مدلسازی آقای Milewski et
]al.[15

شکل) ،(3نمودار فشار کل سیستم بر حسب ولتاژ سیستم را نشان میدهد .این نمودار برای فاکتور های مختلف
سوخت ترسیم شده است .همانطور که مالحظه میشود ،با افزایش فشار ولتاژ سیستم نیز افزایش میابد .شکل )،(4
نمودار قدرت خروجی از پیل سوختی بر حسب فشار کاری مختلف سیستم را نمایش میدهد .این نتایج نیز برای
مقادیر مختلف ضریب مصرف سوخت و اکسیدنت ها ترسیم شده است .با توجه نمودار ،با افزایش فشار کاری کل
سیستم ،قدرت خروجی نیز افزایش میابد.
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شکل) ، (3نمودار فشار بر حسب ولتاژ سیستم

شکل) ،(4نمودار فشار کاری سیستم بر حسب قدرت خروجی سیستم
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شکل) ،(5نمودار تغییرات ولتاژ سیستم بر حسب قدرت خروجی سیستم را نشان میدهد .با توجه به این شکل با
افزایش ولتاژ ورودی به سیستم قدرت خروجی از پیل سوختی نیز افزایش میابد .این نمودار نیز برای ضرایب مختلف
سوخت ترسیم شده است.

شکل) ،(5نمودار ولتاژ ورودی به سیستم بر حسب قدرت خروجی از سیستم

 .2تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان پیل سوختی :[16] MCFC
تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان سیستم میتواند یکی از پرکاربردترین مولفههای تحلیل در بخش مهندسی باشد.
عمال بررسی این موضوع مستلزم این است که مهندسین ،باید بر علم آمار و احتماالت تسلط داشته باشند .با دانستن
تعداد ساعات خرابی یک محصول میتوان تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان مهندسی شده محصول را انجام داد .عمر
 40,000ساعت کاری پیل سوختی کربنات مذاب توسط محققین ارائه شده است .با این وجود به دلیل اینکه داههای
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طول عمر دستگاهها انحصرا در دست شرکتهای مربوطه است ،نمیتوان انالیز را بر اساس دادههای واقعی تحلیل کرد.
جهت غلبه بر این مشکل  26داده فرضی بین  30,000تا  40,000ساعت کاری جهت تحلیل قابلیت اطمینان سیستم
در نظر گرفته و تحلیل این بخش با استفاده از نرم افزار ایزیفیت 9و اکسل 2انجام شده است .در نظریه احتماالت،
قوانین متعددی وجود دارد که رابطه عملی بین متغر تصادفی  Xو احتمال آن )P(Xرا نشان میدهد هر عملی که
مداوم در طبیعت تکرار میشود از یک توزیع مشخصی پیروی میکند .3بیش از  34توزیع در علم ریاضی و آمار وجود
دارد که هرکدام ،شاخصهای جهت انتخاب توزیع مناسب دارند .در کل سه نوع شاخص اصلی ارزیابی در انتخاب
توزیع مناسب وجود دارد .این شاخصها شامل کولموگروو-اسمیرنور ،4اندرسون-دارلینگ 5و کای اسکویر 8میباشند .با
استفاده از نرم افزار EasyFitمربوطه نتایج حاکی از آن است که دادههای مربوطه از توزیع وایبل 0تببعیت میکنند.
یک سری داده میتواند با یک ،دو و حتی سه شاخص ارزیابی شود و این ارزیابی بر اساس ساعات کاری مختلف یک
سیستم میباشد .دادههای داده شده به نرم افزار با توجه به شکل از هر سه شاخص میتواند بررسی شود .همانطور که
در شکل ) (9مشهاده میشود ،این دادهها به خوبی با توزیع وایبل فیت شده و با هرسه شاخص میتواند ارزیابی شود.

Easy fit
Excel

1
2

3

جهت اطالعات بیشتر به رفرنس مربوطه مراجعه شود ][16
Kolmogorov-Smirnov
5
Anderson-Darling
6
Chi-Squared
7
Weibull Distribution
4
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شکل) ،(6صحت استفاده از Weibull Distribution

تابع چگالی توزیع وایبل مطابق رابطه ) ،(12میباشد.
)(12

در رابطه )،(12

])

پارامتر شکل،

(exp[-

پارامتر اسکیل و متغیر مربوطه میباشد که در اینجا مقدار

طول عمر دستگاه

 MCFCاست.
2.9قابلیت اطمینان پیل سوختی ): R(t
قابلیت اطمینان تحت عنوان "احتمال اینکه سیستم در طی مدت زمان مشخص خراب نشود" تعریف میشود و با
استفاده ار رابطه ) (13تعریف میشود.
)(13
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که

تابع تجمعی توزیع وایبل میباشد و با استفاده از ) ،(14محاسبه میشود.

)(14

2.4تابع هازارد

9

تابع هازارد تحت عنوان "اثر سن سیستم بر روی قابلیت اطمینان سیستم" تعریف میشود .تابع هازارد با استفاده از
رابطه ) (15قابل محاسبه است .
)(15
 3.3تعداد خرابی های مورد انتظار تا زمان ،t

تحت عنوان "تعداد خرابی های سیستم تا زمان  tتعریف میشود .باید خاطر نشان کرد که منظور از
سیستم ،یک سیستم تعمیر پذیر میباشد و با توجه به اینکه پیل سوختی یک سیستم تعمیر پذیر در نظر گرفته
میشود میتوان این پارامتر را برای سیستم ارائه کرد و این پارامتر با استفاده از رابطه ) (16قابل محاسبه است.
)(16

 2.2متوسط زمان تا اولین خرابیMTTF 4 ،

 MTTFتحت عنوان "متوسط زمان تا اولین خرابی یک سیستم تعمیرپذیر و متوسط زمان تا خرابی سیستم برای
سیستمهای تعمیرناپذیر" تعریف میشود .باید اذعان شود که  MTTFهم برای سیستمهای تعمیرناپذیر و هم برای
سیستمهای تعمیرپذیر تعریف میشود .تعریف ریاضی  MTTFمیتواند به صورت رابطه ) (17بیان شود:

Hazard Function
Mean Time To failure
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1
2

)(17

=

محاسبات تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان سیستم در جدول زیر به طور خالصه آورده شده است.
جدول) ، (3محاسبات تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان سیستم
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))E(N(t

)R(t

f

ساعت کاری

0.104625737

0.900658

4.16207E-05

30124

1

0.107954736

0.897665

4.27016E-05

30195

2

0.111528447

0.894463

4.38503E-05

30269

3

0.112512923

0.893582

4.41647E-05

30289

4

0.129286301

0.878719

4.93861E-05

30607

5

0.132411829

0.875977

5.03317E-05

30662

6

0.133391948

0.875118

5.06266E-05

30679

7

0.142151312

0.867486

5.32255E-05

30826

8

0.185275239

0.830872

6.51342E-05

31446

9

0.200483156

0.818331

6.90065E-05

31633

10

0.22355159

0.79967

7.4579E-05

31893

11

0.226460059

0.797347

7.52567E-05

31924

12

0.231032612

0.79371

7.63113E-05

31972

13

0.236671666

0.789246

7.75935E-05

32030

14

0.251955258

0.777275

8.09697E-05

32181

15

0.257107713

0.773281

8.20759E-05

32230

16

0.277794009

0.757449

8.63602E-05

32418

17

0.321633608

0.72496

9.4652E-05

32777

18

0.322156245

0.724581

9.47447E-05

32781

19

0.330090641

0.718855

9.6135E-05

32841

20

21

33274

0.000106069

0.675068

0.392935889

22

33295

0.000106542

0.672836

0.396248302

23

33612

0.000113511

0.637948

0.44949284

24

33708

0.000115539

0.626953

0.466877563

25

33795

0.000117336

0.616823

0.483167502

26

34165

0.000124425

0.572068

0.558492911

27

34803

0.000133685

0.489494

0.714378473

28

35030

0.000135767

0.458898

0.778923852

29

35147

0.000136542

0.442966

0.81425903

30

35246

0.00013703

0.429423

0.845309772

31

35427

0.000137498

0.404571

0.904927623

32

35639

0.000137313

0.375427

0.979691587

33

36313

0.000131034

0.284496

1.257038952

34

36364

0.000130195

0.277835

1.280732745

35

36623

0.000125152

0.24474

1.407565794

36

36847

0.000119774

0.217292

1.526524455

37

36937

0.000117362

0.20662

1.576886469

38

37070

0.000113551

0.191261

1.654129091

39

37366

0.000104113

0.159017

1.838763492

40

37471

0.00010049

0.148274

1.908712742

41

37659

9.37112E-05

0.130014

2.040137444

42

37669

9.33415E-05

0.129078

2.047357187

43

38009

8.03853E-05

0.099527

2.307359143

44

38058

7.8476E-05

0.095634

2.347251897

45

38487

6.17566E-05

0.065564

2.724775447
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3.051520608

0.047289

4.94616E-05

38816

46

3.339518348

0.035456

4.03103E-05

39080

47

3.440970108

0.032036

3.74435E-05

39168

48

3.632764892

0.026445

3.24988E-05

39328

49

3.88902503

0.020467

2.67888E-05

39530

50

با توجه به جدول) ، (3سیستم با احتمال  90%در طی بازه زمانی  34924ساعت اولیه به طور کامل کار میکند و در
این بازه زمانی از سیستم اصال انتظار خرابی نمیرود .این نکته را میتوان از

هر ساعت کاری متوجه شد .این

روند در شکل ) ،(10به طور کامل قابل درک میباشد .با گذشت زمان احتمال کار کارد بدون نقص سیستم به مراتب
کاهش میاید تا به ساعت کاری  31534برسد .در این بازه زمانی احتمال اینکه سیستم خراب نشود ،برابر 2%
میباشد و بدین معنی است که سیستم به احتمال  %16در بازه زمانی  31534ساعت کاری خراب خواهد شد .در بازه
زمانی  38393ساعت کاری اولین خرابی را میتوان از سیستم انتظار داشت .دومین خرابی سیستم در ساعت کاری
 30851از سیستم انتظار میرود و سومین خرابی در حداقل ساعت  .36698همانطور که مالحظه میشود ،تا ساعت
کاری  31534سیستم حداقل 3بار خرابی را تجربه خواهد کرد و همچنین  MTTFسیستم در ساعت کاری 3433219

اتفاق میافتد .بدین معنی میباشد که متوسط زمان تا اولین خرابی در این سیستم  3433219میباشد .همان طور که
در شکل) ،(11مالحظه میشود،
تدریجی به صفر نزدیک میشود.
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سیستم از احتمال  411شروع شده و با گذشت زمان این مقدار به طور

شکل ) ،(7نمودار ساعت کارکرد پیل سوختی بر حسب تعداد دفعات خرابی

شکل ) ،(8نمودار ساعت کارکرد پیل سوختی بر حسب احتمال کاکرد پیل به طور موفق
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جمع بندی و نتیجه گیری
 نتایج حاکی از آن بود که با افزایش فشار. ارائه شدMCFC در این پژوهش یک مدل ترمودینامیکی از پیل سوختی
 همچنین قدرت خروجی با افزایش جریان و ولتاژ به صورت. قدرت و ولتاژ خروجی افزایش میابد،کاری پیل سوختی
 تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان پیل سوختی برای اولین ارائه، همچنین در مطالعه حاضر.خطی نیز افزایش یافت
 نتایج تحلیل ریسک نشان داد که با افزایش سن سیستم قابلیت اطمینان کارکرد سیستم به مراتب کاهش میابد.شد
 با توجه به اینکه بازده پیل. بار خرابی را تجربه خواهد کرد4 و سیستم مورد مطالعه تا پایان عمر کاری خود حداقل
 بررسی پارامترهای موثر بر راندمان پیل و اگزرژی نیز میتواند،سوختی و اگزرژی سیستم در این پژوهش بررسی نشد
.در پژوهش بعدی مورد بررسی قرار گیرد
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بررسی تاثیر دما بر رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی  Ni-Co-CeO2بر روی فوالد Crofer

 22 APUاستفاده شده در صفحات پیل سوختی اکسید جامد

حمید شهبازنژاد ،9هادی ابراهیمی فر
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چکیده
یکی از اجزاء پیل های سوختی اکسید جامد صفحات اتصال دهنده هستند که دونقش را ایفا میکنند -9 .فراهم
کردن ارتباط الکتریکی بین سل های مجاور-2 .توزیع سوخت به آند و هوا به کاتد .این صفحات چون در تماس با
هردو محیط اکسید کننده و احیا کننده هستند باید مقاومت در برابر خوردگی باالیی داشته باشند .یکی از روش های
مفید برای بهبود خصوصیات صفحات اتصال دهنده ایجاد یک الیه پوشش محافظ برای کاهش رشد پوسته اکسیدی
و تبخیرکروم و جلوگیری از خوردگی است .در این تحقیق پوشش کامپوزیتی  Ni-Co-CeO2به روش رسوب
الکترولس بر روی فوالد  Crofer 22 APUرسوب داده شد .میزان خوردگی در دما های مختلف با استفاده از تست
پالریزاسیون وطیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در دمای 75°C

کمترین میزان خوردگی برای این پوشش بدست آمده است.
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واژگان کلیدی :خوردگی ،پیل سوختی ،پوشش کامپوزیتی  ،Ni-Co-CeO2دما ،پالریزاسیون پتانسیودینامیک

.9مقدمه
تالشهایی برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون فوالد های زنگ نزن فریتی که در پیل های سوختی اکسید جامد به
عنوان صفحات اتصال دهنده فلزی استفاده می شوند با توسعه و طراحی آلیاژهای جدید انجام گرفته است ]. [5-9
همچنین اخیراً استفاده از الیه های پوششی محافظ و رسانا در تکنولوژی های جدید مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیقات اخیر بر روی ایجاد پوشش های محافظ رسانا متمرکز شده اند و با توجه به تحقیقات صورت گرفته بهترین
پوشش ها برای این صفحات اتصال دهنده ترکیبات حاوی کبالت و منگنز محسوب میشوند ] . [94-8به منظور
بهبود پوشش پایه کبالت در برابر اکسیداسیون دما باال ،می توان آن را با عناصر راکتیو مانند  Y ،La ،Ceو Hf

ترکیب کرد زیرا عناصر راکتیو و اکسید های آن ها اثرات مفید زیادی دارند .با وجود این تحقیقات بسیار کمی بر
روی آن ها انجام شده است .این عناصر و اکسید آن ها نرخ اکسیداسیون را کاهش داده ،مقاومت به پوسته شدن را
افزایش داده و چسبندگی پوسته اکسید کرومی را افزایش می دهند .بنابراین عناصر راکتیو چه به صورت عنصر
آلیاژی و چه به صورت ذرات پراکنده اکسیدی به پوشش اضافه شوند ،می توانند بسیار موثر واقع شوند ].]91-99
در بین فوالدهای زنگ نزن فریتی ،فوالد  Crofer 22 APUبه دلیل تشکیل الیه اکسیدی اسپینلی منگنز/کروم در دمای
نزدیک به  766درجه سانتیگراد بر روی اکسید کروم ،از ضخیم شدن پوسته اکسیدی جلوگیری کرده و باعث نزدیک
شدن به خواص مورد نظر مثل افزایش مقاومت اکسیداسیون و کاهش مقاومت الکتریکی آلیاژ می شود .البته باید خاطر
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نشان کرد که این الیه اکسید اسپینلی از رشد الیه اکسیدی به طور کامل جلوگیری نخواهد کرد .به همین دلیل الزم
است که از یک پوشش مناسب نظیر پوشش اسپینلی منگنز کبالت استفاده کرد ].[92
باالند و همکارانش اسپینل  (Co,Mn)3O4را با استفاده از رسوب شیمیایی بخار فلز -ترکیب آلی بر روی زیرالیه
 CroFer 22 APUرسوب دادند .نتایج نشان داد که اسپینل  (Co,Mn)3O4باعث محدود کردن رشد الیه کرومیا و
بهبود مقاومت به اکسیداسیون می شود ] .[95وی و همکارانش پوشش اکسیدی  Co-Mnرا توسط رسوب
الکتروشیمیایی آندی بر روی زیرالیه  AISI -430رسوب دادند .پوشش اکسیدی  Co-Mnدر طی آنیل کردن تبدیل
به  Coفلزی و فاز  Mn3O4شد .الیه پوشش اکسیدی هدایت الکتریکی بسیار خوبی را از خود نشان داد ].[98
در اواخر سال  2495پژوهشی در دانشگاه فنی دانمارک توسط گروهی از محققین صورت گرفت که در آن از پوشش
کامپوزیتی زمینه فلزی  Co/CeO2به عنوان پوشش محافظ بر روی فوالدهای زنگ نزن Crofer 22

 APUو

Crofer 22 Hاستفاده شد .نتایج نشان داد که این الیه کامپوزیتی صخامت الیه اکسید کروم و نرخ اکسیداسیون را
به طور چشم گیری کاهش می دهد و مقدار مقاومت الکتریکی را نیز در مقایسه با آلیاژ بدون پوشش افزایش نمی
دهد ولی در مقایسه با پوشش کبالت خالص این پوشش کامپوزیتی مقدار مقاومت سطحی ویژه کمتری از خود نشان
می دهد ] .[90در پژوهشی دیگر از پوشش محافظ  CeO2که با یک روش رسوب گذاری دما پائین به نام پیرولیز اسپری
بر روی  Crofer22APUتشکیل شد ،استفاده شد .پوشش تشکیل شده دارای ضخامتی حدود  444نانو متر بوده است.
این الیه نازک در دمایی کمتر از  444درجه سانتی گراد تشکیل شده و می تواند جایگزینی مناسب برای پوشش هایی
باشد که نیاز به دمای زینتر باال دارند و در نتیجه منجر به خوردگی سریع زیر الیه شوند ].[96
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با توجه به این که تا کنون تحقیقی در مورد تاثیر دما بر روی مقاومت به خوردگی رسوب الکترولس  Ni-Co-CeO2بر
روی فوالد  Crofer 22 APUانجام نشده است هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دمای حمام الکترولس بر روی رفتار
خوردگی فوالد  Crofer 22 APUدر حضور رسوب الکترولس  Ni-Co-CeO2است.

.4بخش تجربی
برای ایجاد پوشش کامپوزیتی  Co-Ni-CeO2بر روی فوالد  Crofer 22 APUابتدا نمونه های فوالد یک در یک
سانتیمتر مربع را تحت پیش عملیاتی شامل سمباده زنی تا مش  ،9244چربی زدایی با استفاده از الکتروپولیش در
محلول اسید فسفریک ،شست و شو با استون و اچ کردن در محلول اسید کلریدریک %25و اسید نیتریک  %5برای
بدست آمدن زبری میکروسکوپی و شست و شو با آب مقطر صورت گرفت .تمامی این مراحل طبق استاندارد ASTM

 G1و  ASTM G4انجام شد.
در این تحقیق از فوالد ضد زنگ فریتی  Crofer 22 APUبه عنوان زیر الیه استفاده شد .ترکیب شیمیایی این فوالد
در جدول شماره  9نشان داده شده است .محلول پوشش دهی با ترکیبات شیمیایی ودرصد غلظت آنها در جدول
شماره  2نشان داده شده است.
جدول  :9ترکیب شیمیایی فوالد ضدزنگ  Crofer 22 APUبر اساس آنالیز

عنصر

Fe

C

Cr

Mn

Si

Ni

Al

Ti

La

غلظت

Bal

0.01

22.7

0.38

0.02

0.02

0.02

0.07

0.06

()wt.%
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EDX

جدول  -2ترکیب شیمیایی و غلظت حمام آبکاری الکترولس

ترکیب شیمیایی

غلظت ()g/l

سولفات کبالت

54

سولفات نیکل

24

سدیم هیپوفسفید

95

سدیم سیترات

54

آمونیوم کلرید

54

اکسید سریم

94

عملیات پوشش دهی در دمای  64درجه سانتی گراد و  pH=8انجام گرفت .در این آزمایش از دستگاه های شامل
منبع یکسو کننده برای الکتروپولش ،هیترمگنت برای مخلوط کردن و به دما رساندن محلول ،کوره ،و ترازوبا دقت 4
رقم اعشار استفاده شده است.

.2نتایج و بحث
.913

آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک

شکل شماره  9منحنی های مربدط به پالریزاسیون پتانسیو دینامیک نمونه های پوشش داده شده در دماهای مختلف
و نمونه بدون پوشش را نشان می دهد .همچنین جدول شماره  3داده های حاصل از تحلیل نمودار تست پالریزاسیون
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که شامل جریان خوردگی ( ، )icorrپنانسیل خوردگی ( )Ecorrو نرخ خوردگی ( )Corrosion rateاست را نشان می
دهد.

شکل  -9منحنی های پالریزاسیون نمونه های پوشش دار در دماهای مختلف و نمونه بدون پوشش

جدول  -3داده های بدست آمده از تحلیل منحنی های پالریزاسیون
Corrosion rate

)Ecorr (V

)Icorr (A

نمونه ها

0.1349

0.14914

1.161×10-5

Bare

0.14289

-0.47117

1.230×10-5

Coated in 70 °C

0.02756

-0.36418

0.2372×10-5

Coated in 75 °C

0.09828

-0.41992

0.8458×10-5

Coated in 80 °C

0.08729

-0.39835

0.7512×10-5

Coated in 85 °C

)(mm/year
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جدول شماره  4آنالیز عنصری برای نمونه های مختلف را نشان می دهد.

جدول  -4آنالیز عنصری پوشش ها در دماهای مختلف

85°C

80°C

75°C

70 °C

نمونه ها

12.88

20.26

28.53

28.39

Co

9.58

23.69

24.55

26.13

Ni

65.43

44.93

36.88

33.88

Ce

12.11

11.12

10.04

11.60

O2

با توجه به داده های جدول  3کمترین جریان خوردگی مربوط به نمونه پوشش داده شده در دمای  85°Cمی باشد
اما نمونه پوشش داده شده در دمای  75°Cبا وجود اینکه جریان خوردگی بیشتری نسبت به نمونه پوشش داده شده
در دمای  85°Cدارد بدلیل پتانسیل خوردگی کمتر ،نرخ خوردگی کمتری نسبت به بقیه نمونه ها دارد.
در دماهای باال به دلیل سرعت باالی واکنش های کاتدی سرعت پوشش دهی افزایش می یابد و مقدار فاز اکسیدی
پوشش نیز افزایش می یابد .با زیاد شدن ذرات اکسیدی در پوشش میزان مقاومت به خوردگی کاهش می یابد و این
می تواند به سه دلیل زیر باشد:
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 -9با افزایش مقدار فاز اکسیدی ذرات آگلومره در پوشش افزایش می یابد و این ذرات آگلومره به عنوان نقات پر
انرژی محسوب شده و مکان هایی برای ایجاد خوردگی در پوشش می شود و خوردگی را افزایش می دهد25].و.[28

 -2با افزایش فاز اکسیدی نقاط جدید برای جوانه زنی و رشد پوشش زیاد شده و باعث ریز دانه شدن پوشش می شود
و این امر سبب می شود که مقدار مرز دانه ها که نقاط پر انرژی و حساس به خوردگی هستند افزایش یابد در نتیجه
مقاومت به خوردگی کاهش می یابد].[20
 -3به دلیل آنکه ذرات اکسید سریم رسانای الکتریکی بسیار خوبی هستند در نتیجه با افزایش مقدار آن در پوشش
نباید انتظار بهبود در مقاومت به خوردگی از آن داشت.
.213

آزمون طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی

نمودار های نایکوئسیت نمونه های پوشش داده شده در چهار دمای  64 ،05 ،04و  65درجه سانتی گراد و نمونه
بدون پوشش در شکل شماره  5نشان داده شده است.

شکل  -2نمودارهای نایکوئست نمونه های پوشش داده شده در دماهای مختلف و نمونه بدون پوشش
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مدار معادل پیشنهاد شده توسط نرم افزار  Zviewبرای نمونه ها در شکل  4آورده شده است .با توجه به مدار معادل
الکتریکی (شکل  Rs )4مقاومت محلول Rct ،مقاومت انتقال پوشش در برابر نفوذ الکترولیت از طریق نواقص و
تخلخل های موجود در پوشش و  CPEdlعنصر فاز ثابت الیه دوگانه است که به جای خازن ساده استفاده شده است.
مقادیر پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از منحنی های نایکوئیست نمونه ها در جدول  5آورده شده است.

شکل  -4مدار معادل الکتریکی بکار گرفته شده به منظور آنالیز داده های EIS

جدول  -5داده های الکتروشیمیایی حاصل از منحنیهای امپدانس نمونه ها در محلول . % 3/2 NaCl
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CPE1-P

CPE1-T

)Rc (Ω

)Rs (Ω

اسم نمونه

0.82044

13.812×10-5

2276

5.262

Bare

0.7319

69.089×10-5

1819

7.358

Coated in 70°C

0.54347

5.2168×10-5

10361

16.72

Coated in 75°C

0.70492

50.025×10-5

2777

5.879

Coated in 80°C

0.72064

40.4×10-5

2881

5.339

Coated in 85°C

با توجه به اینکه مقاومت انتقال بار ( )Rctهمان مقاومت پوشش ( )Rpoاست در نتیجه پوشش تشکیل شده در دمای
 75°Cمقاومت پالریزاسیون باالتر و بالطبع مقاومت به خوردگی باالتری را از خود نشان می دهد.
 CPE-Pفاکتور بی نظمی سطح است و بین  4/5تا  9می باشد .پارامتر  CPE-Pمربوط به زبری سطح است و مقادیر
کمتر آن بیانگر زبری بیشتر سطح است ] 24و  .[29این پارامتر برای پوشش تشکیل شده در دمای  22°Cکمترین
مقدار است در نتیجه این پوشش بیشترین زبری سطح را ایجاد می کند ]22و .[23مقادیر باالتر  CPE-Tبیانگر وجود
تخلخل بیشتر در پوشش است .پوشش تشکیل شده در دمای  CPE-T 22°Cکمترین نسبت به سایر پوشش ها را
دارد و در نتیجه این پوشش دارای تخلخل کمتری می باشد و نفوذ الکترولیت به داخل آن سخت تر است .نمونه
پوشش داده شده در دمای  04درجه سانتی گراد دارای بیشترین مقدار  CPE-Tنسبت به سایر پوشش ها است
بنابراین بیشترین مقدار تخلخل را دارد.
شکل  5منحنی های بد نمونه های با پوشش در دماهای مختلف را در محلول  3.5% NaClرا نشان می دهد .در
تمامی فرکانس ها مقاومت نمونه پوشش داده شده در دمای  05درجه سانتی گراد بیشتر از نمونه های دیگر است.
باالتر بودن امپدانس نمونه  75°Cنسبت به نمونه های دیگر نشان دهنده خواص حفاظتی بهتر پوشش ایجاد شده بر
روی نمونه پوشش داده شده در دمای  75°Cاست .افزایش اندازه در ناحیه خازنی و کاهش در ناحیه مقاومتی بیانگر
خواص سدکنندگی بهتر پوشش در برابر ورود الکترولیت و عوامل خورنده به پوشش و رسیدن آنها به سطح فلز است
] 24و .[29شکل  8منحنی بد -فاز مربوط به نمونه پوشش داده شده در دماهای مختلف را نشان می دهد .شکل
شماره  0تغییرات درصد اکسید سریم نسبت به دما نشان می دهد.
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شکل -5منحنی های بد نمونه ها در محلول . % 3/2 NaCl

شکل -8منحنی های بد-فاز نمونه ها در محلول . % 3/2 NaCl
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شکل  -0تغییرات درصد اکسید سریم نسبت به دما

با توجه به جدول  3و شکل  0این نتیجه حاصل می شود که در درصد های پایین اکسید سریم و داشتن تخلخل زیاد
در پوشش (با توجه به جدول شماره  )5در نمونه با دمای آبکاری  04درجه سانتی گراد باعث کاهش در نرخ خوردگی
نشده است .ولی در دمای  05درجه سانتی گراد بدلیل وجود تخلخل کم و یکدست بودن پوشش باعث افزایش
مقاومت به خوردگی نمونه شده است.
دمای محلول یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده مورفولوژی سطحی است .دمای باالی محلول عموما
ناهمواری های سطحی بیشتری را تولید میکند .افزایش اندازه دانه با باال رفتن دمای محلول شدیداً به
سرعت تأمین بیشتر یون های فلزی ،مسافت نفوذ بیشتر کاتیونها و مسافت بیشتر نفوذ سطحی اتمهای
جذب شده مربوط است .ضریب نفوذ بیشتر به اتمهای جذب شده اجازه میدهد که یک مسافت طوالنی
را روی سطح زیر الیه مهاجرت و بنابراین دانههای بزرگ را تولید کنند ].[24
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عنصر فاز ثابت انحراف از رفتار دی الکتریک ایده آل را نشان می دهد و مرتبط با غیر همگنی و خشن بودن سطح
است .مقدار پارامتر )-1>n>1( nدرجه این انحراف را نشان می دهد .مقادیر  4 ، -9و  9به ترتیب بیانگر اندوکتانس،
خازن و مقاومت خالص می باشند] .[24وجود قله پهن در نمودارهای زاویه فاز بر حسب فرکانس مربوط به نمونه های
پوشش دار بیانگر وجود دو ثابت زمانی است که در اینجا یکی از ثابت های زمانی به وضوح دیده نمی شود .به عبارتی
دیگر در این نمونه ها ،به دلیل وجود ناپیوستگی در پوشش و بالتبع آن تماس محیط خورنده با سطح زیرالیه دو سل
الکتروشیمیایی فعال بر روی سطح پوشش تشکیل می گردد .ثابت زمانی اول در فرکانس های باال(ظرفیت پوشش)
مرتبط با پاسخ پوشش به محیط خورنده است .در حالی که ثابت زمانی دوم در فرکانس های پایین(ظرفیت الیه
مضاعف) مرتبط با فرآیند خوردگی در حال اتفاق در فصل مشترک فلز /محلول در حفره های موجود در پوشش
است] .[24در نمونه بدون پوشش یک نقطه ماکزیمم در نمودار زاویه فاز بر حسب فرکانس دیده می شود که داللت
بر وجود یک ثابت زمانی می باشد.

.2نتیجهگیری
 )aاستفاده از پوشش کامپوزیتی  ،Ni-Co-CeO2مقاومت در برابر خوردگی فوالد فریتی ضد زنگ Crofer 22

 APUمورد استفاده به عنوان اتصال دهنده در سلول های سوختی اکسید جامد را افزایش می دهد.
 )bپوشش کامپوزیتی ایجاد شده در دمای  05درجه سانتی گراد به دلیل توزیع یکدست ذرات و درصد مناسب
غلظت فاز اکسیدی بهترین مقاومت به خوردگی را دارد
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 )cذرات  CeO2به دلیل رسانا بودن دارای مقاومت به خوردگی باالیی نیستند ،در نتیجه هرچه مقدار ای ی ذرات
در پوشش و بر روی سطح ان بیشتر شود مقاومت به خوردگی نمونه بهتر نمی شود.
 )dدر درصدهای باالی اکسید سریم که در دماهای باال بدست آمده است ،مقاومت به خوردگی به دلیل اگلومره
شدن ذرات و یا ریز دانه شدن دانه ها ( افزایش تعداد مرز دانه های مستعد خوردگی) کاهش یافته است.
 )eنتایج آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول کلرید سدیم  %3/2نشان داد که نمونه پوشش داده شده
در حمام با دمای  22°Cکمترین جریان خوردگی ( )0.2372 ×10-5Aرا در مقایسه با نمونه های پوشش داده
شده در حمام با دمای دیگر دارد.
 )fنتایج طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISدر محلول آبی  % 3/2 NaClنشان داد که نمونه پوشش
داده شده در حمام با دمای  22°Cبیشترین مقاومت پالریزاسیون (  )10361Ωرا در مقایسه با نمونه های
پوشش داده شده در حمام با دمای دیگر دارد .و نتیجه این تست با نتیجه تست تافل کامال همخوانی دارد.
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چکیده
امروزه توسعه دست ساختههای بشر موجبات آلودگی شدید محیط زیست را فراهم نمدوده و محققدین و دانشدمندان
نسبت به افزایش بی رویه این آالینده ها هشدار میدهند .این آالینده ها اعدم تخلیده پسدابهای صدنعتی ،فاضدالبهای
شهری و کشاورزی ،انواع فلزات سنگین و سموم را به محیط زیست وارد مینمایدد .آلدودگی آب و خداک بده صدورت
مستقیم و غیر مستقیم با سالمت انسان و سایر جانداران رابطه دارد .یکی از روشهای کاهش آلودگی ناشی از فاضالبها
استفاده از پیل های سوختی میکروبی است .پیل های سوختی میکروبی روشی جهت تصدفیه فاضدالبهای ورودی بده
محیط زیست و همچنین تولید انرژی سبز هستند .در واقع با حذف هزینده هدای مربدوط بده سداخت و تجهیدز و راه
اندازی تصفیه خانه ها ،دستیابی به انرژی پاک ممکن میگردد .در این تحقیق به بررسدی روشدهای تلفیقدی بدا پیدل
سوختی میکروبی در جهت افزایش راندمان پاکسازی محیط زیست پرداخته شد.
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واژگان کلیدی :پیل سوختی میکروبی ،الکتروکینتیک ،انرژی خورشیدی،

مقدمه
اطمینان از وجود آب و انرژی در کل دنیا از همیت باالیی برخوردار است .در این میان افزایش جمعیت و تغییرات آب
و هوایی چالشهای جدی برای انرژی ،منابع آب ،استفاده از اراضی و تصفیه زائدات ایجاد نموده است .در سراسر جهان
عالقه بسیار زیادی به ارزیابی و جایگزنی منابع دیگر انرژی وجود دارد[ .]9بنابراین بسیاری از محققین در جستجوی
منابع انرژی تجدیدپذیر هستند[ .]2انرژی های برقآبی ،توده میکروبی زنده ،انرژی بادی و انرژی تابش خورشیدی از
مهمترین منابع تولید انرژیهای تجدیدپذیر هستند .در سال های اخیر ،پیل سوختی میکروبی 9به عنوان یکی از
فناوری های نوظهور مبتنی بر تصفیه فاضالب و تولید آب پاک و انرژی سبز میباشد[ .]3پیلهای سوختی میکروبی
دستگاه های بیو الکتروشیمیایی هستند که در آن پسماندهای آلی به مولکول های کوچک تر تجزیه شده و الکترون
و پروتون آزاد میکنند و در نتیجه تولید برق مینمایند .آنها به طور مستقیم از طریق واکنش های بیوالکتروشیمیایی
و با استفاده از میکروارگانیسم ها یا آنزیمها ،انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند .پیل های سوختی
میکروبی در قیاس با پیل های سوختی متداول دارای مزایای بیشتری هستند .همچنین امکان استفاده از طیف
وسیعی از مواد آلی یا معدنی ،مانند ضایعات آلی ،خاک و رسوب بعنوان منبع سوخت وجود دارد[ .]4در این میان
ارتقاء راندمان پیل های سوختی میکروبی طی دهه های اخیر بصورت یکی از مسئله مهم و جالب درآمده است .در
Microbial Fuel Cell
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این تحقیق به بررسی و نقش استفاده از کربن فعال در افزایش راندمان و تولید توان در پیل های سوختی میکروبی
در تحقیقات سایر پژوهشگران پرداخته شده است.

اصول پایه در پیل های سوختی میکروبی
پیل سوختی میکروبی یک ابزار بیو الکتروشیمیایی است که از یک محفظه آندی بی هوازی و یک محفظه کاتدی
هوازی که از لحاظ فیزیکی به وسیله یک غشاء تبادل آنیونی از یکدیگر جدا شده اند ،تشکیل شده است .در یک پیل
سوختی میکروبی معمولی ،از باکتری ها برای اکسیداسیون سوبسترا در محفظه آندی استفاده میکنند .پس از آن
الکترونی که از میکروارگانیسم آزاد میشود ،از طریق سیم خارجی به کاتد می رود .محفظه آند شامل
میکروارگانیسمها(کاتالیست) و یک الکترود(آند) است و میتواند به وسیله محیط رشد و یا فاضالب( با نام آنولیت)
تغذیه شود .پروتون ها و الکترونهای ضروری که در طول کاتابولیسم سوبسترای باکتریایی استخراج می شوند با
اکسیژن ترکیب شده و در کاتد آب تشکیل میدهند.

الکترودها بعنوان یکی از اجزاء مهم در پیل های سوختی میکروبی
مانند پیلهای سوخت شیمیایی MFC ،از اجزای اساسی مانند آند ،کاتد ،جداساز و مدارهای خارجی تشکیل شده
است .در این میان الکترودها و خصوصا الکترود آند در پیل سوختی میکروبی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار
است.
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الکترود آند
آند اجازه میدهد تا EAB9ها به شکل بیوفیلم فعال الکتریکی دربیایند .بنابراین کیفیت مواد آند باید دارای
ویژیگیهای هدایت باالتر و سازگاری زیست محیطی خوب داشته باشد .دیگر موارد عبارتند از دوام شیمیایی ،مقاومت
در برابر خوردگی ،مقاومت مکانیکی و سختی از پارامترهای مهم برای انتخاب مواد آندی میباشند[ .]0-5آند باید
مساحت ویژه باال جهت جذب و تشکیل بیوفیلم ایجاد نماید .مواد کربنی غالبا بعنوان آند استفاده میشوند که شامل
میله گرافیتی ،برس کربنی ،نمد کربنی ،کربن شیشه ای مشبک ،پارچه کربنی و غیره میباشد[.]6
الکترودهای دارای پایه کربنی در ساخت پیل های سوختی میکروبی متداول هستند .جدول  9الکترودهای کربنی
مورد استفاده ،نوع پیل سوختی میکروبی ،اندازه الکترود مورد استفاده در سیستم با استفاده از منبع باکتری و توان
خروجی برای ترکیب متناظر را نشان میدهد.

الکترود کاتد
در حال حاضر عملکرد پیل سوختی میکروبی بوسیله الکترود کاتد محدود شده و بنظر میرسد این مساله همچنان
بعنوان مشکلی در عملکرد پیل های سوختی میکروبی باقی مانده باشد[ .]95ساختار طراحی کاتد و انتخاب مواد
نقش بسیار مهمی در تجاری سازی پیل سوختی میکروبی دارد .در انتخاب جنس کاتد امکان کاهش هزینه در نتیجه
ی انعطاف در استفاده از مواد ارزان قیمت وجود دارد .در جدول شماره  2انواع کاتدهای مورد استفاده در پیل های
سوختی میکروبی ارائه شده است.

Electrochemically active bacteria
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جدول  :9استفاده از انواع الکترودهای کربنی بعنوان آند و مقایسه با کربن فعال

جنس الکترود

ابعاد

منبع میکروبی

نوع پیل

توان خروجی

مرجع

برس کربنی

4cm
قطر3cm

باکتری وفق داده
شده در پیل
سوختی میکروبی
از قبل

کاتد هوایی

2444mW/m2

[]1

گرافیت صفحه ای

955cm2

شوانال

دو محفظه ای
با کاتد هوایی

9444mW/m2

][10

پارچه کربنی

9/5cm2

سویه

تک محفظه ای
با کاتد هوایی

4/59mW/m2

][11

کربن توری

0cm2

desulfuricans

باکتری وفق داده تک محفظه ای
با کاتد هوایی
شده در پیل
سوختی میکروبی
از قبل

613mW/m2

[]92

گرافیت صفحه ای

3×3cm2

فاضالب شهری

سه محفظه ای
با کاتد هوادهی
شده

3/89 W/m3

][13

گرافیت صفحه ای
شیاردار

3/5×3 cm2

فاضالب شهری

سه محفظه ای
با کاتد هوادهی
شده

94/69W/m3

][13

گرانول کربن فعال

954gr

فاضالب شهری

تک محفظه ای

9/2W/m3

][5

گرانول کربن فعال

932gr

فاضالب شهری

دو محفظه ای

90W/m3

[]0

گرانول کربن فعال

34cm3

پساب نساجی

دو محفظه ای

9/0W/m3

][14
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جدول  :2استفاده از انواع الکترودهای کربنی بعنوان کاتد و مقایسه با کربن فعال

جنس الکترود

ابعاد

کاتالیست

نوع پیل

توان خروجی

مرجع

الیاف پارچه
کربنی

0cm2

Pt

تک محفظه ای
با کاتد هوایی

464mW/m2

][16

نمد کربنی

38cm2

شوانال

سیلندری دو
محفظه ای-
هوادکی کاتد
در آب

395mW/m2

][17

پارچه کربنی

0cm2

Pt

تک محفظه ای
با کاتد هوایی

384mW/m2

][18

پوشش کربنی

54cm2

CoTMPP

تک محفظه ای
استوانه ای

613mW/m2

][19

نتایج و بحث
در این مقاله استفاده از الکترود کربن به شکل موثری در انواع مختلفی از پیل های سوختی میکروبی مورد بحث قرار
گرفت .کاهش هزینه های الکترود با جایگزینی با مواد کم هزینه بدون از بین رفتن و نوع پیل سوختی میکروبی
جهت تولید جریان الکتریستیه و جنبه های طراحی موثر برای دستیابی به حداکثر خروجی توان مورد بحث قرار
گرفت Dewan .و همکاران به این نتیجه دس یافتند که چگالی توان با لگاریتم سطح مقیاس میشود[ Logan.]94و
همکاران نشان دادند که افزایش سطح کلی-مساحت -با استفاده برس گرافیتی باعث افزایش چگالی جریان حدود
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 و دریافتند که چگالی جریان برایDewan ، در عین حال.]24[ برابر نسبت به آند با پارچه کربنی است2/5
.]94[الکترودهای با یک سطح بزرگتر همیشه نمیتواند سبب ایجاد چگالی جریانهای باالتری گردد
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مروری کوتاه بر الکتروکاتالیستهای کامپوزیت کربن -فلزات غیرگرانبها برای واکنش
احیای اکسیژن در پیلهای سوختی
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چکیده
پیلهای سوختی الکترولیت پلیمری یکی از جایگزینهای اصلی سوختهای فسیلی به شمار میروند .اما یکی از
مهمترین چالشهای پیشرو بحث تجاری شدن این پیلهای سوختی میباشد؛ چرا که بکارگیری کاتالیست پالتین
برای انجام واکنشهای الکتروشیمیایی مربوط هزینههای گزافی را برای ساخت و نگهداری این پیلها تحمیل میکند.
از این رو محققین بسیاری تمرکز خود را روی معرفی جایگزینهایی برای کاتالیست پالتین معطوف کردهاند .در مقاله
مروری پیش رو کاتالیستهای کامپوزیتی کربن-فلزات غیرگرانبها و تأثیرات آنها برای واکنش احیای اکسیژن در
پیلهای سوختی مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج حاکی از آنند که این کاتالیستها میتوانند جایگزین مناسبی
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برای پالتین باشند.
واژگان کلیدی :پیل سوختی الکترولیت پلیمری ،احیای اکسیژن ،کاتالیست فلزات واسطه ،کربن.

مقدمه
پیل سوختی ،که میتواند انرژی شیمیایی را از طریق واکنشهای الکتروشیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل کند ،به
عنوان یک منبع مطلوب در کاربریهای حمل و نقل ،به واسطه تولید انرژی باال و آالیندگی خیلی کم ،بهشمار میآید.
فعالیتهای زیادی جهت تجاریسازی پیلهای سوختی الکترولیت پلیمری در راستای بهبود دوام و اصالح قیمت باالی
آن صورت گرفته است .بنابراین اینطور استنباط میشود که دوام و هزینه چالشهای اصلی برای تجاری سازی می-
باشند .طبق بررسیهای دپارتمان انرژی آمریکا ( )DOEکمترین میزان طول عمر در کاربریهای ثابت  44،444ساعت
و در کاربریهای متحرک  5444ساعت میباشد ] .[1اگرچه اخیراً تالشهای زیادی در جهت کاهش هزینه (قیمت) و
ارتقای دوام آنها انجام شده ،اما هنوز نوآوریهای زیادی در تکنولوژی این پیلهای سوختی ضروری است که میتواند
منجر به تجاریسازی پایدار آنها گردد .به عبارت دیگر عملکرد ،طول عمر و هزینه (که به آن " " 9PDC Equation
می گویند) باید بهینه شود تا پیل سوختی بتواند جایگاه خوبی در بازارهای تجاری موجود پیدا کند ] .[2طول عمر این
پیلها ممکن است توسط آلودگی مجموعه الکترود -غشا  2یا حرارت کاهش یابد .این عوامل میتوانند منجر به تخریب
مجموعه الکترود -غشا ،تجمع پالتین یا خوردگی کربن شوند .از این رو ،تالش عظیمی در سراسر جهان برای یافتن
مکانیسمهای تخریب برای مقابله با عوامل کاهشدهنده طول عمر پیل صورت می گیرد] 25 .[3الی  %34کل هزینه-

)Performance, Durability, Cost (PDC
)Membrane-Electrode Assembly (MEA

250

1
2

های ساخت یک پیل سوختی مربوط به کاتالیست پالتین میباشد .وجود مقدار قابل توجهی پالتین برای انجام واکنش
احیای اکسیژن ( )ORRدر کاتد ضروری است .سینتیک کند  ORRروی کاتد باعث تضعیف عملکرد پیل سوختی می-
شود ] .[4در حال حاضر ،از لحاظ فعالیت و پایداری ،الکتروکاتالیستهای بر پایه پالتین بسیار کاربردی هستند اما
عمدهترین مشکل این نوع کاتالیستها هزینه بسیار باال و دسترسی محدود به آنهاست که منجر به افزایش چشمگیر
هزینه تولید پیل سوختی  PEMمیگردد .همین موضوع محققان را در جهت بررسی روی کاتالیستهای مقرون به
صرفه در عین حال با فعالیت مناسب سوق داد .در راستای کاهش هزینههای پیل سوختی با عملکردی مناسب،
الکتروکاتالیستهای فلزات غیرگرانبها معرفی شدهاند ] [5که در مقاله مروری پیش رو روند توسعه این
الکتروکاتالیستها با نانوساختارها و ویژگیهای مختلف ،مسائل مربوط به عملکرد ،فعالیت و دوام آنها مورد بررسی
قرار میگیرد.

معرفی پیل سوختی
پیلهای سوختی از طریق واکنشهای الکتروشیمیایی و بدون عمل احتراق ،انرژی الکتریکی تولید میکنند .پیل
سوختی واحد معموالً از مجموعه الکترود – غشا ( )MEAکه شامل دو الکترود تحت عنوان آند و کاتد میباشد و
غشای تبادل یون ،بوجود آمده است .در مجموعه الکترود -غشا واکنشهای الکتروشیمیایی روی سطح کاتالیستها
صورت میپذیرد .واکنش احیای اکسیژن 9در سطح کاتد صورت میگیرد .شکل  9و  2به ترتیب اصول کارکرد پیل-
های سوختی غشای تبادل آنیون و غشای تبادل پروتون را نشان میدهد ].[6,7

O2
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1

شکل  :8پیل سوختی غشای تبادل آنیون ][6

شکل :2پیل سوختی غشا تبادل پروتون ][7

یک فرآیند  ORRشامل پیوند بین  4پروتون و  4الکترون با مولکول اکسیژن روی کاتد است .احیای مولکول اکسیژن
در محیط اسیدی از دو مسیر میتواند پیش برود ]:[8

)9مسیر مستقیم احیای چهار الکترونی به آب
E0 = 1.229 V

)2مسیر موازی احیای دو الکترونی به هیدروژن پروکساید و سپس احیای هیدروژن پراکساید به آب
E0 = 0.695 V
E0 = 1.76 V

فرآیند احیای اکسیژن در محیط قلیایی با مکانیزمهای زیر صورت میپذیرد ]:[9
)9مسیر مستقیم احیای چهار الکترونی
E0 = 0.4
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)2مسیر موازی احیای دو الکترونی

مسیر چهار الکترونی مسیر مطلوبتری است ،چرا که برای پیل سوختی ولتاژ باالیی ایجاد میکند.
ترکیبات کربنی
ترکیبات کربنی یکی از اجزای ضروری کاتالیستهای فلزات غیرگرانبها هستند .ذات سطح کربن به طور قابل
مالحظهای روی ساختار و تراکم سایتهای فعال کاتالیست نهایی مؤثر است .در این بین افزودن هترواتمها به ساختار
کربن میتواند تغییراتی در ساختار الکترونی و در نتیجه فعالیت کاتالیستی آنها در سیستم پیل سوختی ایجاد کند.
اتم نیتروژن در مقایسه با سایر هترو اتمها ( Nو  Sو  Pو  Bو ،)...یک تقویت کننده بسیار خوب بشمار میآید ،چرا که
در ساختار کربن میتواند در چندین محل اتصال یابد و این امر منجر به ایجاد ساختارها و پیکرههای مختلفی می-
شود .عموماً اتمهای نیتروژن دوپ شده در ساختار کربن به سه دستهای که در شکل  3مشاهده میشود ،طبقهبندی
میگردد ].[10
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شکل  :3اتصاالت مختلف نیتروژن در ساختار کربن ][10

شکل  :4آنالیز  XPSجهت شناسایی گونههای نیتروژنی
][14

از آنجایی که الکترونگاتیویته نیترژون بیشتر از کربن است ،هنگامی که این دو در یک پیوند قرار میگیرند ،نیتروژن
الکترونهای کربن را به سمت خود کشیده و باعث ایجاد یک ابر الکترونی نامتقارن و القای بار مثبت به اتم کربن
میشود؛ لذا همین امر جذب اتمهای اکسیژن در نانوساختارهای کربن را تسهیل میکند .از طرف دیگر مشابه بودن
سایز این دو اتم ( Cو  )Nو دارا بودن  5الکترون ظرفیتی در دسترس در اتم نیتروژن زمینه ایجاد یک پیوند
کوواالنسی محکم را فراهم میآورد که این امر روی دوام این ترکیب ( )N-doped Cبسیار موثر است ] .[11-13این
انواع نیتروژن توسط تست ( XPSشکل  )4از طریق مشخص نمودن انرژیهای اتصال اتمها شناسایی میشوند ].[14

اگرچه این امکان بطور صد درصد وجود ندارد که بتوان ساختار نیتروژن دوپ شده در کربن را کنترل کرد اما با
انتخاب دقیق پیش مادههای نیتروژنی طی فرآیند سنتز میتوان تا حدودی این ساختارها را در راستای بهبود عملکرد
و فعالیت  ORRاصالح نمود .در حال حاضر رایجترین پیشمادههای نیتروژنی عبارتند ازPhen, PANI, Pyrrole, :
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 .VB12, Dicyandiamide, Porphyrin, N,N-dimethylformamide, Thiourea,شکل  5نمودار پالریزاسیون
کاتالیستهای مختلف  Fe-N-Cبا پیشمادههای مختلف نیتروژن را با هم مقایسه کرده است .فعالیت بهتر مربوط به
پیشمادههای ترکیبی نیتروژن میباشد].[15

شکل  :5نمودار پالریزاسیون کاتالیست های مختلف  Fe-N-Cدر  415 H2SO4موالر ،سرعت چرخش اکترود ،144 rpm :اسکن
ریت[15] 94mV.S-1 :

محققی بنام  Dodeletو همکاران تأثیر پایههای کربنی مختلف روی فعالیت  ORRکاتالیستهای  Fe-N-Cرا بررسی
کردند و دریافتند که وجود اتم نیتروژن در ساختار کربن مستقیماً عملکرد کاتالیست برای  ORRرا تحت تأثیر قرار
میدهد .اینطور به نظر میرسد افزایش مقدار نیتروژن در پایه به افزایش سایتهای فعال کمک کرده و باعث بهبود
عملکرد  ORRمیشود ] .[16مضاف بر این هدایت پایه موضوع کلیدی دیگری است که با تأثیرگذاری بر سرعت انتقال
بار حین فرآیند  ORRمیزان فعالیت کاتالیست را تعیین میکند .به طور خالصه یک پایه کربنی ایدهآل باید به طور
همزمان سطح باال ،ساختاری متخلخل و هدایت خوبی داشته باشد تا بتواند انتقال الکترونها را طی واکنشهای
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الکتروکاتالیستی تسهیل کند ] .[17یکی از انواع کربنهای مورد استفاده به عنوان پایه در سنتز کاتالیستها نانولوله-
های کربنی هستند که در مقایسه با پایههای کربن بلک 9به عنوان الکتروکاتالیستهای پیل سوختی مزایای بهتری
دارند که از جمله آن میتوان انتقال جرم آسان بین واکنش دهندهها و محصوالت ،هدایت الکترونی خوب ،ناخالصی
کم و مقاومت باال در برابر خوردگی را نام برد ] .[18اخیراً نانولولههای کربنی چند الیه ( )MWCNTدر سنتز
کاتالیستهای  M-N-Cاز پیش ماده پلیآنیلین ( )PANIو  Feاستفاده شدهاند .علی رغم تأثیر پایههای مختلف کربنی
روی فعالیت کاتالیست  ،Ptفعالیت کاتالیستهای  PANI-Feروی ساپورتهای کربنی مختلفی چون ،Vulcan XC-72

 Black Pearls ،Ketjenblackو  MWCNTنتیجه مشابهی را ارائه داد که در شکل  8aمشهود است .اما همانطور که از
شکل  8bمعلوم است ،دوام کاتالیست بر پایه  MWCNTنسبت به بقیه پایهها بهتر بوده است؛ چرا که پس از 544
ساعت عملیات در ولتاژ  4,4ولت تقریباً افتی مشاهده نمیشود] .[19شکل  0نیز ولتامتری الکترود دیسک چرخان این
پایه کربنی را در محیط قلیایی نشان میدهد .همانطور که مشخص است این پایه کربنی فعالیت نسبتاً خوبی را پس از
تقویت شدن با نیتروژن در محیط قلیایی ( 4,9 KOHموالر) از خود نشان داده است ].[20

Carbon black
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1

شکل  :8فعالیت  ORRکاتالیست  PANI-Feروی ساپورت های کربنی مختلف در محلول  419 KOHموالر)a( :نمودار
پالریزاسیون الکترود دیسک چرخان ()bتست پایداری در دمای  64درجه سانتیگراد ][19

شکل  :0ولتامتری الکترود دیسک چرخان .محلول  419 KOHموالر و اسکن ریت [20]94 mV.S-1
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تأثیر فلزات واسطه روی کاتالیستهای کامپوزیتی کربنی M-N-C

فرضیهای که در مورد فلزات واسطه وجود دارد این است که آنها قادرند به نیتروژن پیریدینیک متصل شوند و در
بسترهای کربنی به عنوان سایت فعال عمل کنند که همین امر فعالیت ذاتی این کاتالیستها را برای فرآیند  ORRدر
مقایسه با کاتالیستهای کربن تقویت شده با نیتروژنی که فاقد فلز هستند ،ارتقا میدهد .آهن و کبالت در مقایسه با
سایر فلزات واسطه به عنوان مؤثرترین کاتالیست در جهت بهبود فعالیت  ORRشناخته شدهاند .هرچند عملکرد این
فلزات واسطه به نوع الکترولیت مورد استفاده بستگی دارد .همانگونه که در شکل  6مشهود است ،در کاتالیستهایی
که از پلیآنیلین ( )PANIمشتق شدهاند ،کاتالیست  Fe-N-Cفعالیت بهتری در محیط اسیدی نسبت به  Co-N-Cاز
خود نشان داده است .اما در محیط قلیایی کاتالیست  Co-N-Cنسبت به  Fe-N-Cارجحیت دارد .این نتایج حاکی از
آنند که ساختار سایتهای فعال برای فرآیند  ORRدر شرایط مختلف متفاوت است .از این رو درک سایتهای فعال و
مکانیزمهای واکنش مرتبط با هر الکترولیت (اسیدی یا بازی) حائز اهمیت میباشد .برای درک بهتر نقش  Coو  Feدر
سنتز کاتالیستها ،ساختارهای هر کدام از کاتالیستهای  Fe-N-Cو  Co-N-Cدر شکل  1قابل مشاهده

است.

همانطور که مالحظه میشود ،ساختارهای الیهای گرافن به طور فراوانی در کاتالیست  Co-N-Cوجود دارد؛ در حالی
که این موضوع برای  Fe-N-Cقابل مشاهده نیست .این تفاوت اساسی در نانوساختار کاتالیست حاکی از آن است که
فلز  Coتمایل بیشتری برای تجزیه  PANIدر سطح اتمی دارد ،سپس این اتمهای کربن و نیتروژن مجدداً با یکدیگر
ترکیب و تلفیق میشوند و ساختار الیهای شکل گرافن تقویت شده با نیتروژن را ایجاد میکنند .شکل  1همچنین
نشان میدهد افزودن کبالت باعث ایجاد نیتروژن پیریدینیک در ساختار کاتالیست شده و این بدان معنی است که
اتصال نیتروژن در لبههای صفحات گرافنی را امکانپذیر میکند .بر خالف این موضوع Fe ،احتمال تشکیل نیتروژن

258

گرافیتیک را افزایش داده و باعث اتصال نیتروژن در مرکز گرافن میشود .با توجه به مطالب ذکر شده اگرچه گونههای
 Coتشکیل ساختارهای گرافیتی و الیهای کربن را تسهیل میکنند و از این طریق باعث بهبود هدایت الکترونی و
مقاومت کاتالیست در برابر خوردگی میشوند ،اما کاتالیستهای از این دست نسبت به کاتالیستهای مشتق شده از
 Feفعالیت کمتری در فرآیند  ORRدارند ] .[21به طور کلی اینطور استنباط میشود که نوع نیتروژن اتصال یافته در
ساختار کربن وابستگی قابل توجهی به فلز مورد استفاده حین سنتز  M-N-Cدارد .صرف نظر از نوع فلز کل محتوای
نیتروژن اتصال یافته در ساختار ،با افزایش بارگذاری پیشمادههای فلزی ،هرچند به مقدار ناچیز ،کاهش مییابد .البته
این کاهش محتوای نیتروژن منجر به کاهش فعالیت  ORRنمیشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت فعالیت ORR

کاتالیستهای  M-N-Cبه مقدار اتمهای نیتروژن اتصال یافته در ساختار وابستگی کمتری دارد ،بلکه آنچه مهم است
نحوه اتصال این اتمها در ساختار کربن است ].[22

شکل :6فعالیت کاتالیست های مشتق شده از  PANIدر محیط های اسیدی و قلیایی ][21
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شکل  :1تصاویر  HR-TEMو  SEMکاتالیست های  PANI-Fe-Cو  PANI-Co-Cو نتایج آنالیز  XPSکاتالیستهای مشتق
شده از [21] PANI

بررسی چند نمونه از کاتالیستهای M-N-C

بررسیهای محققان نشان داده است که پایههای مختلف کربنی تأثیرات مختلفی را روی کاتالیستهای بر پایه  Feو
 Coمیگذارند .همانطور که در شکل  94مشهود است ،میزان فعالیت  ORRکاتالیست ( Co-N-Cکه منبع تأمین
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نیتروژن آن پیش ماده پلیآنیلین بوده است) در مقایسه با کاتالیست  PANI-Coکه فاقد پایه کربنی است ،تقریباً
مشابه میباشد .اما بررسی ساختاری کاتالیست ( Fe-N-Cبا شرایط سنتز مشابه) نشان داده است که فعالیت این
کاتالیست به طور جدیتری به نوع پایه کربنی بستگی دارد .همانطور که مشخص است این کاتالیست هنگامی که از
( Ketjenblackبا سطح زیاد) به عنوان پایه استفاده شده ،ساختار متخلخلتر و یکنواختتری پیدا کرده است .نتایج
تست ( RDEشکل  )94نیز دال بر همین موضوع میباشد .این عدم تشابه حاکی از آن است که مکانیزم تشکیل
سایتهای فعال طی عملیات حرارتی با دمای باال برای  Coو  Feکامالً متفاوت از هم عمل میکند .گونههای Co

احتماالً ویژگیهای کاتالیستی قویتری برای تسریع گرافیتی شدن گونه کربنی دوپ شده با نیتروژن و لذا ایجاد
تخلخلهای کافی در این ساختار را دارند .این درحالی است که پیش مادههای کربن -نیتروژن طی عملیات حرارتی در
دمای باال در حضور گونههای  Feبازدهی کمتری در متخلخل شدن این ساختار دارند .عالوه بر این ،نزدیکی گونههای
 Feو نیتروژن جذب شده در تخلخلهای پایه از لحاظ عملیات حرارتی و ایجاد سایتهای فعال بخش  FeNxضروری
میباشد .همین آزمایش با پایه کربنی مشابه و پیشمادههای کربن -نیتروژنی دیگری چون اتیلن دی آمین
( ،)Ethylenediamineمالمین ( )Melamineو سینامید ( )Cynamideانجام شد ].[23
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شکل  :94مقایسه فعالیت و ساختار کاتالیست های  Fe-N-Cو  Co-N-Cروی پایه های کربنی مختلف در محلول 415 H2SO4
موالر ][23

در بررسی دیگری که  Tammeveskiو همکارانش انجام دادند کاتالیست  M-N-Cمورد نظر روی پایه MWCNT

سنتز گردید .نتایج حاکی از آن است که کاتالیست مشتق شده از  Feفعالیت بهتری نسبت به  Coاز خود نشان داده و
مسیر واکنش را نیز از مسیر چهار الکترونی هدایت کرد؛ در مقابل کاتالیست مشتق شده از  Coاز دوام بیشتری
برخوردار است .شکل  99که فعالیت کاتالیستهای  Fe-NCNT2 ،Co-NCNT1 ،Fe-NCNT1و :9( Co-NCNT2
قبل از اسیدشویی :2 ،بعد از شستشو با اسید) را مقایسه کرده ،نشان میدهد فعالیت به طرز قابل توجهی پس از
شستشو با اسید افزایش یافته است؛ چون در مرحله اسیدشویی با حذف گونههای  Feغیرفعال تعداد سایتهای فعال
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افزایش مییابند .عالوه بر این از تصویر ( TEMشکل  ) 92کاتالیستها اینطور برمیآید که الیههای کربن پایه از
طریق کپسوله کردن نانوذرات فلزی مانع انحالل و از دست رفتن آنها میشوند ].[24

شکل  :99نمودار پالریزاسیون کاتالیست های  Co-NCNT ،Fe-NCNTو  Pt/Cدرمحلول  415 H2SO4موالر ،سرعت چرخش
اکترود ، 9144rpm :اسکن ریت[24] 94mV.S-1 :

شکل  :92تصویر  TEMکاتالیست های  Fe-NCNTو [24] Co-NCNT

263

 Shanmugamو همکارش نیز در همین راستا بررسی دیگری روی کاتالیست  M-N-Cمشتق شده از پودر کربن
اکسید شده ( VXC-72Rدر اسید نیتریک  )%84و فلزات  Feو  Coبه عمل آوردند .همانطور که در نمودار
پالریزاسیون در شکل  93مالحظه میشود ،کاتالیست  Fe-N-Cفعالیت و پایداری بهتری نسبت به کاتالیست
تجاری  Pt/Cداشته و برای فرآیند  ORRدارای مسیر مستقیم انتقال چهار الکترونی است .از سوی دیگر تست
دوام این کاتالیست در شکل  94نشان داده که پتانسیل نیمه-موج کاتالیست  Fe-N-Cدر بیش از  5444سیکل
فقط 4میلی ولت افت داشته ،در حالی که این مقدار برای کاتالیست تجاری  Pt/Cحدود  54میلی ولت بوده
است .آنها علل دوام پایینتر کاتالیست  Pt/Cرا انباشت ذرات پالتین و کلوخه ای شدن آن ،انحالل پالتین و
تنزل عملکرد ساپورت کربنی در پتانسیلهای باال (که منجر به افول عملکرد کاتالیست  Pt/Cمی شود) بیان
کردهاند .همچنین عوامل مؤثر بر روی افت عملکرد کاتالیست  Fe-N-Cافول عملکرد مواد کربنی و اکسید شدن
سایتهای فعال میباشند .تست عملکرد پیل سوختی در شکل  95نیز نشان میدهد که کاتالیست  Fe-N-Cمی-
تواند جایگزین مناسبی برای  Pt/Cتجاری باشد ].[25

شکل  :93نمودارهای  LSVکاتالیست های  Co-N-C ،Fe-N-Cو  Pt/Cدرمحلول  419 KOHموالر ،سرعت چرخش اکترود:
[25] 9844 rpm
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شکل  :94نمودارهای پالریزاسیون کاتالیست های  Fe-N-Cو  Pt/Cدر محلول  419 KOHموالر با سرعت چرخش الکترود:
 rpm 9844و اسکن ریت 54 mV.S-1 :در فاصله پتانسیل  418تا  9ولت (بر حسب [25] )RHE

شکل  :95تست عملکرد در پیل سوختی ][25
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روند کلی سنتز کاتالیستهای M-N-C

به طور کلی روند سنتز کاتالیستهای  ،M-N-Cبا یک محلول که حاوی فلز واسطه مورد نظر ،پیشماده کربن-
نیتروژن و پایه است ،آغاز میگردد .پس از حذف حالل ،پودر جامد حاصل در دمایی بین  044تا  9444درجه سانتی-
گراد تحت اولین عملیات حرارتی ( )heat treatmentقرار میگیرد .پس از اتمام اولین عملیات حرارتی پودر جامد
جهت حذف گروههای عاملی نامطلوب و همچنین گونههای ناپایدار از درون تخلخلهای کاتالیست با اسید شستشو
داده میشود .با این عملیات سایتهای کاتالیست فعال میشوند .شکل  98aدال بر این یافته میباشد .البته گاهاً بسته
به نوع اسیدی که برای شستشو انتخاب میشود ( H2SO4یا  ،)HNO3گروههای عاملی حاوی اکسیژن باعث غیر فعال
شدن این سایتها میشوند .بنابراین عملیات حرارتی مرحله دوم از جهت رفع آسیب وارد شده در مرحله شستشو با
اسید الزاماً انجام میشود .شکل  98aفعالیت  ORRکاتالیست  PANI-Fe-Cرا طی مراحل مختلف سنتز به صورت
مقایسهای ارائه کرده است ] .[21از آنجایی که سایتهای فعال طی مرحله پیرولیز شکل میگیرند ،بنابراین فعالیت این
سایتها وابستگی جدی به دمای عملیات دارد .همانطور که شکل  98bنشان داده است ،فعالیت کاتالیست PANI-Fe-

 Cبه عنوان تابعی از دما ،هنگامی که دما از  444تا  9444درجه سانتیگراد متغیر است ،بررسی شده است .طبق
نتایج در دمای  444درجه سانتیگراد فعالیت این کاتالیست ضعیف بوده اما به محض اینکه دما به بیش از  844درجه
سانتیگراد افزایش مییابد ،پتانسیل شروع فرآیند  )0.93 V( ORRبه جهت مثبت شیفت پیدا میکند .عالوه بر این از
آنجایی که در دمای  144درجه سانتیگراد پتانسیل آغاز واکنش و پتانسیل نیمه-موج ( )0.67 Vبه مثبتترین مقدار
خود میرسند ،این دما به عنوان دمای بهینه جهت تولید فعالترین کاتالیست  PANI-Fe-Cبرای فرآیند  ORRمی-
باشد.
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شکل  :98محیط  415 H2SO4موالر ()aبررسی تأثیر مراحل مختلف سنتز کاتالیست )b( PANI-Fe-Cتأثیر دما روی فعالیت
کاتالیست [21] PANI-Fe-C

نتیجهگیری
در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه کاتالیستهای  ORRحاصل شده است .صرف نظر از عملکرد،
فعالیت و دوام باالی کاتالیستهای بر پایه پالتین ،مطالعات کاتالیستهای فلزی غیرگرانبها پیشرفت چشمگیری داشته
است .اخیراً نانوساختارهای کربنی جدید به عنوان جایگزینهایی برای الکتروکاتالیستهای  ORRمعرفی شدهاند که
میتوانند به صورت قابل مالحظهای هزینههای پیل سوختی غشای الکترولیت پلیمری را کاهش دهند .عالوه بر این،
نانولولههای کربنی و گرافن تقویت شده ،با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بسیار خوب نیز توانستهاند به عنوان پایه
برای کاتالیستها به کار روند .در حال حاضر دستیابی به الکتروکاتالیستی با عملکرد باال در محیط اسیدی نسبت به
محیط بازی یک موضوع چالشبرانگیز به شمار میآید .بنابراین در تحقیقات در حال انجام موضوعاتی از قبیل پیشرفت
عملکرد الکتروکاتالیستها مخصوصاً در محیطهای اسیدی و اصالح روشهای تهیه و شرایط کاتالیستها جهت
دستیابی به الکتروکاتالیستهای با دوام و فعال بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
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چکیده
در ایددن پددژوهش ترکیددب کاتددد  )BSCF( Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δبدده روش سددل-ژل احتراقددی تولیددد شددده
است .به منظدور اطمیندان از رسدیدن بده فداز مدورد نظدر ،کلیده ترکیبدات تهیده شدده بدا اسدتفاده از آندالیز پدراش
پرتددو اشددعه ایکددس مددورد ارزیددابی قددرار گرفتنددد .در ادامدده ،ریددز سدداختار و خددواص الکتریکددی ترکیددب کاتدددی در
دماهددای پخددت متفدداوت ،مددورد بررسددی قددرار گرفددت .بدده منظددور بررسددی رسددانایی الکتریکددی قطعددات کاتدددی از
روش هدایتسنجی چهار پدروب اسدتفاده شدد .نتدایج حاصدل نشدان داد کده کلیده ترکیبدات تولیدد شدده در ایدن
پژوهش به صورت خدالص بدوده و هدیو گونده فداز ناخالصدی مشداهده نشدد ،در دمدای پدیشپخدت بداالتر سداختار
بلوریتر بوده هر چند رسانندگی الکتریکی آن کاهش مییابد.
واژگان کلیدی ،BSCF :کاتد ،پیل سوختی اکسید جامد ،رسانندگی الکتریکی
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مقدمه
از آنجایی که انرژی الکتریکی نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند محققان همواره به دنبال یافتن روشهایی برای
تولید الکتریسیته بودهاند .امروزه بخش عظیمی از انرژی الکتریکی به وسیله منابع انرژی فسیلی مانند ذغال سنگ ،گاز
طبیعی و نفت و همچنین انرژی هستهای و برقآبی تولید میشود .با توجه به محدودیتهای موجود در این روشها و
آلودگیهای ناشی از سوختهای فسیلی ،یافتن روشهای دیگری جهت تولید الکتریسیته مورد عالقهی پژوهشگران
میباشد .پیلهای سوختی فناوریهای جدید تبدیل انرژی هستند که مستقیما انرژی شیمیایی موجود در سوخت را
بدون هیچگونه آلودگی زیست محیطی به انرژی الکتریکی ،گرما و آب تبدیل میکنند] .[1در میان انواع مختلف پیل
سوختی،

پیل

سوختی

اکسید

جامد

به

دلیل

مزایایی

چون

قابلیت مصرف سوختهای گوناگون،

عدم نیاز به هیدروژن خالص ،باال بودن راندمان سیستم ،امکان استفادهی مستقیم از گاز طبیعی به عنوان سوخت،
عدم استفاده از الکترولیت مایع ،عمر باالی دستگاه و تبدیل مؤثر سوخت( )H2به الکتریسیته بدون انتشار گازهای
گلخانهای ،توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است] .[2از سوی دیگر دمای عملکرد باالی پیل سوختی
اکسید جامد (حدود  )9444◦Cسبب کاهش راندمان و پایداری آن میگردد] .[3کاهش دمای عملکرد پیل سوختی به
دمای میانی  544-644◦Cراهکار مناسبی است که عالوه بر حل مشکالت فوق امکان انتخاب مواد بیشتری جهت
استفاده در قسمتهای مختلف پیل را فراهم میآورد .البته با کاهش دمای عملکرد پیل با مسائلی چون افزایش
مقاومت قطبشی و کاهش رسانندگی بسیاری از مواد و همچنین کاهش فعالیت کاتالیستی کاتد برای کاهش
اکسیژن] [4روبه رو میشویم .استفاده از موادی که همزمان دارای رسانندگی الکتریکی و یونی باال در دمایهای میانی
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هستند راهکاری درخور برای حل این مشکالت است .در این میان اکسید فلزی پروسکایت  BSCF1با خصوصیاتی
همچون ،رسانندگی الکتریکی  35 Scm-1و رسانندگی یون اکسیژن  4/53 Scm-1در دمای  [5] 044°Cو افزایش
فعالیت الکتروکاتالیستی در جهت کاهش اکسیژن در دمای پایینتر] [6یکی از گزینههای مناسب برای کاتد پیل
سوختی اکسید جامد دمای میانی میباشد .رسانندگی یونی باالی  BSCFمربوط به کمبود نسبتا باالی اکسیژن ناشی
از ساختار پرووسکات مکعبی آن ( )ABO3-δمیباشد].[7
در این پژوهش با سنتز  BSCFبه روش سل-ژل احتراقی به بررسی اثر پیشپخت در دماهای مختلف بر روی ساختار،
اندازه ذرات و رسانندگی الکتریکی آن پرداخته شده است.

بخش تجربی
الف) به منظور سنتز پودر  BSCFابتدا مقادیر استوکیومتری از نیتراتهای  Co ،Sr ،Baو ( Feهمه مواد از شرکت
 Sigma Aldrichخریداری شدهاند) را در آب یونزدایی شده حل میکنیم .مقادیر استوکیومتری از محلول آبی اوره به
عنوان سوخت و محلول آبی  PVAبه عنوان عامل توزیع و همچنین سوخت دوم را تهیه کرده و به محلول نیتراتها در
حالی که بر روی استیرر قرار دارد ،اضافه میکنیم .محلول را به مدت  9ساعت در دمای 944° Cو  3ساعت در دمای
 924°Cبر روی استیرر قرار میدهیم تا به ترتیب سل و ژل حاصل شود .سپس ژل حاصل را به مدت  5ساعت در
دماهای مختلف  554°C ،454°Cو  854°Cپیشپخت کرده و هر سه نمونه را در دمای نهایی  9444°Cبه مدت 5
ساعت کلسینه میکنیم.

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ
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1

ب) به منظور بررسی ساختار کریستالی ترکیبات مورد نظر و همچنین اطمینان از تک فاز بودن ترکیبات مورد نظر ،از
تست پراش پرتو ایکس استفاده شد .مورفولوژی نمونههای تهیه شده به کمک آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMبررسی و اندازه متوسط ذرات به کمک نرم افزار  Digimizerتعیین شده است.
برای اندازهگیری رسانندگی الکتریکی نمونهها ،ابتدا پودرها در قالب با سطح مقطع مستطیل شکل با فشار 944MPa

پرس و سپس در دمای  9954°Cپخت شدهاند .سپس با استفاده از روش چهار پروب رسانایی نمونهها
اندازهگیری شده است .

نتایج و بحث
نمودار شکل  9الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به پودر کاتدی  BSCFتولید شده در دماهای پیشپخت مختلف را
نشان میدهد .با مقایسه پیکهای حاصل از آنالیز پراش پرتو ایکس این ترکیب با پیکهای
گزارش شده در مقاالت و کارت استاندارد ،مشخص گردید که در همه ترکیبهای  BSCFبا شرایط کلسینه
ذکر شده ،دارای هیو گونه فاز ناخالصی نبوده و فاز خالص مورد نظر به دست آمده است .این ترکیب
دارای ساختار کریستالی مکعبی و گروه فضایی  (2 2 1) Pm3mمیباشد .با افزایش دما پیشپخت به  854°Cشدت
پیکها افزایش مییابد .این موضوع افزایش تدریجی اندازه متوسط ذرات را با افزایش دما و بلوری شدن پودر BSCF

نشان میدهد].[8
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شکل :9الگوی پراش پرتو ایکس پودر BSCFکه در دماهای مختلف ( 554°C )b( ،454°C )aو ( 854°C )cپیشپخت شده
است.

شکل :2تصاویر  SEMپودر BSCFکه در دماهای مختلف ( 554°C )b( ،454°C )aو ( 854°C )cپیشپخت شده است.
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به منظور بررسی مورفولوژی ،اندازه تقریبی ذرات  ،بررسی شکل پودرهای حاصل بعد از تولید
پودر ،بررسی تاثیر دمای پیشپخت بر ریزساختار نمونه از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است .همانگونه
که در شکل  2مشاهده میشود با افزایش دمای پیشپخت اندازه ذرات افزیش یافته اما مورفولوژی نمونه نشان میدهد
که با باال رفتن دمای پیشپخت پودر حاصل همچنان متخلخل میباشد .اندازه تقریبی ذرات در نمودار شکل  3نمایش
داده شده است.
1/4
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شکل  :3اندازه تقریبی ذرات پودر BSCFکه در دماهای مختلف  554°C ،454°Cو  854°Cپیشپخت شده است.

هدایت الکتریکی قطعات تهیه شده ،توسط روش چهار پروب اندازهگیری شده است .در این روش با اندازه گیری افت
پتانسیل و اطالع از جریان عبوری ،مقاومت ( )Rنمونه محاسبه و از رابطه زیر جهت تعیین رسانایی الکتریکی نمونهها،
استفاده میگردد.
σ=1//=l/RA
در این رابطه / ،مقاومت ویژه σ ،رسانایی الکتریکی A ،سطح مقطع نمونه ،و  lفاصله بین دو الکترود میباشد ،که افت

پتانسیل در حد فاصل آنها اندازهگیری میشود.
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شکل  :4رسانندگی الکتریکی پودر  BSCFکه در دماهای مختلف  554°C ،454°Cو  854°Cپیشپخت شده ،در بازه دمایی
 354°Cتا  654°Cاست.

با توجه به نمودار شکل  4بیشترین رسانایی الکتریکی ترکیب  BSCFمربوط به نمونه پیشپخت شده در دمای
 ،454°Cدر محدوده دمایی  454°Cبه میزان  42Scm-1میباشد .رسانایی الکتریکی این ترکیب در محدوده دمایی
کارکرد پیلهای سوختی اکسید جامد دمای متوسط ( 854°Cتا  )644°Cدر محدوده  31/64تا  49/95زیمنس بر
سانتیمتر میباشد.
نتیجهگیری
با توجه به مباحث مذکور میتوان نتیجه گرفت اگرچه دمای پیشپخت نمونه  BSCFدر دمای  454°Cبه دلیل
کوچک بودن اندازه ذرات سبب افزایش رسانندگی الکتریکی نمونه میشود ،لیکن نمونه در دمای  854°Cبلوریتر
بوده و ساختار پایدارتری دارد .رسانندگی الکتریکی باالی نمونه کاتدی سبب بهبود کارایی پیل سوختی میگردد ،اما
پایداری نمونه در دمای عملکرد باالی پیل سوختی از اهمیت باالتری برخوردار است.
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الکتروکاتالیستهای کبالت فسفید بهمنظور تولید هیدروژن جهت استفاده در پیلهای سوختی
4
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چکیده
پیل سوختی برای تولید انرژی پاک و تجدید پذیر از ترکیب سوخت و اکسیدکننده ،انرژی الکتریکی تولید میکند.
یکی از انواع پیل سوختی ،پیل سوختی غشای تبادل پروتونی ( )9PEMاست که سوخت اصلی آن هیدروژن خالص
است .سوخت هیدروژن خالص به روشهای متفاوتی به دست میآید که یکی از مهمترین آنها فرآیند آزادسازی
هیدروژن 2HERو واکنش شکافت آب 3است .به دلیل سینتیک پایین ،این فرایند نیازمند یک الکتروکاتالیست است تا
پتانسیل مازاد 4را به حداقل برساند .پالتین مهمترین الکتروکاتالیست  HERبهحساب میآید اما به دلیل قیمت باال و
فراوانی کم بهطور گسترده صنعتی نشده است؛ بنابراین استفاده از الکتروکاتالیستهای ارزان ،فراوان و البته کارآمد
یکی از چالشهای کنونی محققان است .تحقیقات زیادی در این زمینه بر روی مواد مختلف صورت پذیرفته که
ازاینبین ،ترکیبات فلزات واسطه 5از اهمیت باالیی برخوردار است .یکی از انواع این ترکیبات که امروزه چشمانداز
1

Proton Exchange Membrane
Hydrogen Evolution Reaction
3
Water splitting
4
Over potential
5
Transition metal
2
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روشنی را با توجه به هدایت الکتریکی عالی ،پایداری باال و خواص الکتروکاتالیستی مناسب در تولید هیدروژن و نیز
اکسیژن رقمزده است ،ساختارهای فسفیدی و بهویژه کبالت فسفید است .در این مقاله سعی شده است تا ضمن
بررسی تأثیر افزودن ناخالصی فسفر به فلز کبالت ،خواص الکتروکاتالیستی کبالت فسفید گزارششده توسط محققان
مختلف در شرایط سنتزی و عملکردی مختلف گردآوری و مقایسه شود تا چشماندازی از خواص الکتروکاتالیستی آن
جهت تحقیقات آتی ارائه گردد.
واژگان کلیدی :پیل سوختی ،تولید هیدروژن ،کبالت فسفید ،کاتالیست
-9مقدمه
امروزه سوختهای فسیلی  %64تقاضای انرژی جهان را تأمین میکند؛ اما این ذخایر سوخت فسیلی با دو مشکل
عمده روبهرو است .اوالً ،سوختهای فسیلی تجدید ناپذیر هستند .ثانیاً ،سوختهای فسیلی مشکالت جدی
زیستمحیطی مانند گرمایش زمین ،تغییرات آبوهوایی ،بارانهای اسیدی ،تولید  ،CO2سوراخ شدن الیه اوزون و
غیره را پدید میآورند .پیلهای سوختی یک جایگزین مناسب برای تولید انرژی پاک و تجدید پذیر میباشند [.]9
پیل سوختی وسیلهای است که یک سوخت مصرفی را طی یک واکنش الکتروشیمیایی بهطور مستقیم به الکتریسیته
تبدیل میکند [ .]2یکی از انواع پیل سوختی ،پیل سوختی غشای تبادل پروتونی ( )PEMاست که دارای ویژگیهای
منحصربهفردی است .ازجمله این ویژگیها میتوان به دمای کار پایین ،وزن کم ،پایداری در تراکم جریان باال،
سازگاری ،عمر طوالنی و ...اشاره نمود [ .]3سوخت ایده آل برای  PEMهیدروژن خالص است [ .]4ویژگیهایی که
هیدروژن را از سایر سوختها متمایز میکند فراوانی ،کاهش اثرات گلخانهای ،برگشتپذیر بودن و انتشار ناچیز
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آالینده است .یک پیل سوختی شامل الکترولیت ،الکترود نفوذ گاز ( )9GDEو کاتالیست است .نمایی از پیل سوختی
 PEMدر شکل  9نشان دادهشده است [ .]5در پیل سوختی نوع  PEMاتمهای هیدروژن در آند یونیزه شده و
الکترونهای آن جدا میشود .یونهای هیدروژن به سطح غشا نفوذ میکند و به سمت کاتد میرود .الکترونهای
جداشده نمیتواند از این غشا عبور کند و درنتیجه در مدار خارجی جریان مییابد و موجب تولید الکتریسیته میشود.
در کاتد ،پروتونهای هیدروژن و اکسیژن موجود در هوا باهم ترکیب میشوند و آب را تشکیل میدهند .واکنشهایی
که در پیل سوختی اتفاق میافتد از دسته واکنشهای اکسایش-کاهش است و سینتیک واکنش پایینی دارد؛ بنابراین
برای باال بردن بازده پیل سوختی میبایست از کاتالیست استفاده شود [.]8
واکنشهای انجامشده در آند و کاتد به شرح زیر است [:]0

در فرآیند ساخت و عملکرد پیلهای سوختی ،بیشترین هزینه مربوط به کاتالیستهای تولید هیدروژن و اکسیژن
است .فلزات نجیب همچون پالتین ،ایریدیم و روتنیم کارامدترین کاتالیستهای شکافت الکتروشیمیایی آب است
[ .]6پالتین بهعنوان مؤثرترین کاتالیست آزادسازی هیدروژن ) ،(HERیک فلز کمیاب و گرانقیمت است که استفاده
گسترده آن را محدود میکند [ .]1عالوه بر این برای تولید و آزادسازی هیدروژن نیاز به حضور کاتالیستهایی
مناسب بهمنظور افزایش سرعت فرآیند تا حد انجام واکنش وجود دارد [.]94
Gas Diffusion Electrode
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1

به علت مشکالت یادشده ،محققان به دنبال کاتالیستهای غیر نجیب با کارایی باال میباشند .از مهمترین
دستهبندیهای کاتالیستهای غیر نجیب میتوان به آلیاژها 9ترکیبات فلزات واسطه 2و مواد کربنی 3اشاره نمود [.]99
در سالهای اخیر ترکیبات فلزات واسطه بهصورت ( MXکه در اینجا  Mفلز واسطه نظیر  W،Fe ،Cu ،Ni ، Co،Moو
 Xشامل  Se ،P ،C ،Nو غیره است) به علت داشتن فعالیت کاتالیستی خوب ،ساختار الکترونی متنوع ،پایداری باال،
هزینه پایین و فراوانی توجه زیادی را به خود جلب نموده است [.]92

شکل  -9اصول کار پیل سوختی ]5[PEM

1

Alloy
Transition Metal Compounds
3
Carbonaceous material
2
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در سال  ،2445گروه رودریگز 9با استفاده از محاسبات  DFTپیشبینی کردند که  Ni2Pنشاندهنده رفتار کاتالیستی
عالی برای فرآیند  HERاست [ .]93درنهایت توجه به فسفید فلزات واسطه ) (2TMPبهعنوان جایگزین مناسب برای
کاتالیست  ،HERبه دلیل فعالیت باال و ثبات عالی صورت پذیرفت TMP .دارای ساختار منشور سه وجهی با
پیوندهای شیمیایی فلزی و کوواالنسی است که باعث افزایش فعالیت کاتالیستی و پایداری این ساختارها در تولید
هیدروژن میشود [ .]94در میان این کاتالیستها ،کبالت فسفید با توجه به هدایت الکتریکی عالی و پایداری باال در
هر سه شرایط قلیایی ،اسیدی و خنثی ،یک کاتالیست کارآمد  HERمحسوب میشود [.]95
 -4مکانیسم واکنش آزادسازی هیدروژن
آزادسازی هیدروژن یک فرآیند الکتروشیمیایی چندمرحلهای است که روی سطح الکترود ،گاز هیدروژن تولید
میشود .مکانیسم واکنش در محیط اسیدی و بازی بهصورت زیر است.
 -9-2جذب الکتروشیمیایی هیدروژن (واکنش )Volmer

 -2-2واجذب الکتروشیمیایی (واکنش )Heyrovsky

Rodriguez Group
Transition Metal Phosphides
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1
2

-3-2واجذب شیمیایی (واکنش )Tafel

در مرحله جذب الکتروشیمیایی هیدروژن در محلول اسیدی ،یک الکترون ،یک پروتون جذب شده بر روی مکان فعال
را کاهش میدهد و یک اتم هیدروژن جذب شده را ایجاد میکند .در مرحله واکنش واجذب الکتروشیمیایی،
هیدروژن جذب شده در مکان فعال با پروتون و الکترون ترکیب شده و آزادسازی هیدروژن رقم میخورد .مرحله
واجذب شیمیایی نیز شامل واکنش میان دو هیدروژن جذب شده در مکان فعال است که منتهی به آزادسازی
هیدروژن میشود؛ بنابراین برحسب نوع واکنش ،هریک از فرایندهای باال میتواند رخ دهد [.]98-24
این مسیرهای واکنش بهشدت به خواص ذاتی شیمیایی و الکترونی سطح الکترود وابسته است .جذب و واجذب بر
روی سطح الکترود یک فرآیند رقابتی است و یک کاتالیست خوب  ،HERباید یک پیوند قوی * Hبرای تسهیل فرآیند
انتقال پروتون و الکترون داشته باشد .همچنین این پیوند باید بهاندازه کافی برای اطمینان از شکستن پیوند و تولید
گاز هیدروژن  H2ضعیف باشد [.]29
-3بررسی تاثیر فسفر بر روی فلزات واسطه
اضافه شدن فسفر به ساختار فلزات واسطه ،موجب تغییرات چشمگیری در خواص آنها میگردد .از جمله این خواص
میتوان به مقاومت نسبتاً باالی مکانیکی ،هدایت الکتریکی و پایداری شیمیایی باال اشاره نمود .این ساختارها
همچنین خواص الکتروکاتالیستی خوبی را از خود بروز میدهند که دلیل آن اضافه شدن آنیون فسفر به ساختار
فلزات واسطه است که منجر به افزایش انتقال بار و جدایش هیدروژن از سطح کاتالیست میشود .عالوه بر این،
انحالل شیمیایی را در محیط الکترولیت کاهش میدهد که باعث پایداری طوالنیمدت کاتالیست میشود [.]22
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فسفید فلزات باوجود ساختار منشوری ،تمایل بیشتری به ایجاد ساختارهای همسانگرد دارند که این امر موجب
قرارگیری تعداد بیشتری از اتمها به حالت غیراشباع در سطح میشود [ .]23انرژی آزاد گیبس برای جذب هیدروژن
روی یک فلز ،توصیف خوبی از فعالیت کاتالیستی فلز برای  HERاست .میزان واکنش  Tafel ،VolmerوHeyrovsky

تا حد زیادی توسط انرژی آزاد گیبس جذب هیدروژن تعیین میشود .اگر پیوند هیدروژن با سطح ضعیف باشد
مرحله جذب  Volmerو اگر قوی باشد مرحله واجذب  Heyrovsky-Tafelرخ میدهد .بدین ترتیب یک شرط الزم
برای اینکه مادهای خواص کاتالیستی خوبی داشته باشد آن است که  ΔGH=0باشد .انرژی گیبس برابر صفر بدان
معنی است که اتمهای هیدروژن قادر به واجذب در طول فرایند تولید هیدروژن هستند [.]24
اضافه کردن فسفر به ساختار تعامالت سطح را افزایش میدهد و فعالیت باال برای آزادسازی  H2را فراهم میکند
[ .]25فسفر بهعنوان عنصر ناخالصی 9در ساختار بلوری فلزات واسطه استفاده میشود .فسفر ازجمله عناصر دارای
الکترونگاتیویته باال است و میتواند الکترون را از اتم فلزی جذب کند و تجمعی از بار منفی ایجاد کند [ .]28این بار
منفی تجمعی بهعنوان مکانهای فعال جذب پروتون مثبت عمل میکند .عالوه بر این افزودن ناخالصی به فلز ،باعث
کاهش رسانش کل ساختار میشود و فلز را از حالت رسانایی خارج میکند و فرایند آزادسازی هیدروژن با مشکل
روبهرو خواهد کرد بنابراین همواره باید نسبت مناسب ترکیب فلز و فسفر را در نظر داشت [ 26و .]20
با رسم تقریبی تغییرات چگالی جریان به نسبت  ،ΔGHیک نمودار به نام نمودار آتشفشانی ایجاد میشود .فلزات
گروه پالتین در قله نمودار آتشفشانی جای دارند و درنتیجه دارای بیشترین فعالیت هستند و انرژی آزاد جذب
هیدروژن نزدیک به صفر دارند .فلزات سمت چپ  Ptدارای پیوندهای قوی هیدروژنی هستند و این امر مکانهای
فعال را غیرفعال میکند و پیشرفت فرآیند تولید هیدروژن را مختل مینماید .از سوی دیگر فلزات سمت راست
Doping

284

1

پالتین ،پیوندهای هیدروژنی ضعیفتری دارند (واجذب بهتر) و انجام واکنش جذب را با مشکل روبهرو میکند.
بهطورکلی اگر مرحله ترکیب * M-Hمحدود شود شیب تافل در شرایط دمایی اتاق  21 mV/decمیشود و اگر جذب
 Hروی * M-Hمحدود شود شیب تافل  31 mV/decو اگر جذب اولیه محدود شود شیب  996 mV/decخواهد شد؛
بنابراین برای حذف محدودیت مراحل موجود ،نیاز به اعمال پتانسیل اضافی است [ .]21درنتیجه یک کاتالیست فعال
تولید هیدروژن ،دارای پیوند هیدروژنی نهچندان قوی و نهچندان ضعیف است .بااینحال نمودار آتشفشانی تنها
پیشبینی اولیهای از فعالیت کاتالیست ارایه میدهد و عوامل دیگری در واکنش وجود دارند که میتواند شرایط را
تحت تأثیر قرار دهد.
-2کبالت فسفید
از سال  2493فعالیت الکتروکاتالیستی  HERفسفید فلزات واسطه غیر نجیب بیش از پیش موردتوجه واقع شد و در
سالهای اخیر سنتز الکتروکاتالیستهای کبالت فسفید با توجه به هدایت الکتریکی عالی ،پایداری باال و خواص
الکتروکاتالیستی ویژه در تولید اکسیژن و هیدروژن توجه زیادی را به خود جلب نموده است [ .]34تاکنون فسفید 8
نوع متداول ( )Mo,Cu,Co,Ni,Fe,Wاز فلزات عناصر واسطه برای تولید هیدروژن استفاده شده است .نخستین بار
پاپچون و همکاران 9در سال  2494گزارش نمودند که  CoPیک کاتالیست بسیار فعال  HERدر محیط اسیدی است
[ ]39و سپس گروه دیگری نانوبلورهای  CoPرا بر روی نانولوله کربنی سنتز نموده و فعالیت کاتالیستی باالی آن را
گزارش نمودند [ .]32کبالت فسفید با  24الی  05درصد کبالت میتواند  CoP3 ،Co2P ،CoPو  CoP2را ایجاد کند.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،افزایش مقدار  Pمنجر به کاهش چگالی حاالت ( 2)DOSنسبت به Co2P

Popczun et.al
Density of state
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2

تا رسیدن به ساختار  CoP2و مجدداً افزایش در  CoP3میشود .درنتیجه میزان نسبت  Co/Pعامل بسیار مهمی در
فعالیت کاتالیستی محسوب میشود.

شکل  :2چگالی حالت الکترونی  CoP3 ،Co2P ،CoPو  ]24[CoP2و نمودار آتشفشانی در سمت راستباال [.]33

-5روشهای سنتز
در حال حاضر سه روش کلی برای سنتز  TMPمبتنی بر منابع ارگانوفسفر 9پیش مادههای فسفری 2وجود دارد.

Tris(Trimethylsilyl)phosphine
Triphenylphosphine
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5
6

Organophosphorus source
Phosphorus precursor

1
2

 -9-5واکنشهای فاز محلول :یک روش سنتز کبالت فسفید استفاده از فاز محلول و استفاده از منابع ارگانوفسفر
است 5TMSP ،2TOPO،9TOP.و  8TPPمنابع متداول فسفر در سنتز  TMPاست .پیوندهای کوواالنسی  C-Pدر
 TOPدر درجه حرارت باال (در حدود  344درجه سانتیگراد) شکسته میشود و میتواند با پیش مادههای مختلف
ازجمله فلزات ،استیل استونات فلزی  ،0ترکیبات کربونیل فلزی و اکسیدهای فلزی ترکیب شود و فسفیدهای فلزی را
ایجاد کند [ TOP .]33دارای منبع فسفر با سمیت کم است و از آنجاییکه دارای اثرات ساختاری قوی است ،میتواند
واکنش را تسهیل بخشد و باعث ایجاد ساختارهای غیرمعمول شود [ ]34و فازهای مختلف بلوری را با تنظیم دمای
واکنش به دست آورد .بهعنوان مثال شاک و همکاران ،6با موفقیت نانو ذرات  CoPو  Co2Pرا به ترتیب در دمای 214
و  334درجه سانتیگراد سنتز کردند [ .]35حاللیت کم  TOPدر آب و تجزیه در حرارت باال ،این محدودیت را ایجاد
میکند که واکنش ،تنها در حضور حاللهای با نقطهجوش باال صورت پذیرد .سنتز با این روش بهشدت اشتعالزا و
خورنده است و محیط سنتز باید بیهوازی باشد .عالوه بر این TMSP ،TOPO ،و  TPPدر واکنش سنتز ،TMP
همچون  TOPمیتوانند استفاده شوند .بهعنوانمثال میتوان به تحقیقات پاپچان 3و ژانگ 4اشاره نمود [.]38-30
شکل  2سنتز  CoPبا استفاده از  TOPOو TOPرا نشان میدهد.

7

Metal acetylacetonates
8
Schaak et.al
4
Ammonium dihydrogen phosphate
5
Hydrated sodium hypophosphite
6
Dihydrogen phosphate
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1

Tri-n-octylphosphine
2
Trioctylphosphine oxide
3
Eric J. Popczun
4
Haitao Zhang
3
Phosphine

شکل  -2نانو ساختارهای شاخهدار سنتز شده  CoPبا استفاده از  TOPOو TOP

 -4-5واکنشهای جامد-گاز :یک روش تولید کبالت فسفید استفاده از پیش مادههای گازی فسفر برای واکنش با
نمک فلزاتی نظیر کبالت است در این حالت  3PH3مستقیماً وارد واکنش با نمک فلزی میشود PH3 .برای فسفاته
5

شدن بسیار مناسب است اما به دلیل سمیت باالی آن ،امروزه از هیپوفسفیتهای  4NH4H2PO4و یا NaH2PO4

استفاده میشود [ .]36هیپوفسفیتها در دمای باالتر از  254درجه سانتیگراد به  PH3تبدیل میشوند و میتوانند
همزمان با انواع اکسیدهای فلزی ،هیدروکسیدها و ترکیبات آلی واکنش دهند [ .]31این واکنش برای حفظ اندازه و
مورفولوژی بسیار مناسب است .به دلیل پیوند قوی بین  ،P-Oتشکیل پیوند فلزی-فسفر تنها در دمای باال رخ
میدهد.
 -2-5نشست الکتروشیمیایی :در این روش میتوان بهطور مستقیم با استفاده از جریان یا ولتاژ اعمالی ،یونهای
فلزی کبالت و پیش مادههای فسفری همچون  NaH2PO4 ،8H2PO4را بر روی سطح رسانا رشد داد .این روش
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میتواند در دمای پایین به وقوع بپیوندد و باعث کاهش مصرف انرژی و مسایل زیستمحیطی استفاده از منابع
فسفری گردد .ترکیبات فسفیدهای فلزی ایجاد شده با این روش درصدهای مختلفی از فسفات را دارا میباشند و
بیشتر معطوف به سطح است.
جدول شماره9
η
نام

اندازه )(nm

مورفولوژی

ساختار

روش سنتز

بستر

الکترولیت

شیب تافل

(در جریان

)(mV.dec-1

)10mA.Cm-2

مرجع

mV
نانو ورق

9

0.5M H2SO4
_____

Ti

نانو ورق
فیلم3

_____

مس

نانومیلهمزوحفره4

54-924

فوم Ni5

CoP

-544

0.5M H2SO4

56

941

1M PBS

54

65

49

59

54

42

نشست
الکتروشیمیایی2

Low=344
نانو

43

85

کره8

Mid=644

FTO

High=644

Co2P

نانوساختارهایشاخهدار0

نانوسیم فوق

CoP

نازک6

نانوسیم94

314
4190

Ti
1GCE

واکنش فاز

محلول94

0.5M H2SO4

4

Porous

16

Nanorod

11

Nanosphere

6

Gas-solid

17

Hollow Nanoparticle

12

Branched Nanostructures

7

13

8

14

9

Nanoparticle
Solution-Phase Reaction
15
Carbon Cloth
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904

1M KOH
-9244

CoP

14

44

Ultrathin Nanowire
Glass Carbon Electrode
10
Nano wire

54

925

89

946

46

944

45

15

49

61

43

38
44

1

Nanosheet
concave polyhedron
2
Electrochemical deposition
Reaction
3
Film
4
Mesoporous Nano rod
5
Ni Foam

45

35
39

48

40

09

15

45

05

54

* 65

54

80

59

0.5M H2SO4

241

921

1M KOH

45

13

1M PBS

933

59

L=994
99

0.5M H2SO4

92

Ti

95کربنی
90گاز-جامد

پارچه

99میله

92توخالی

نانو

Co2P
Co2P

نانوذره

31

93نانوذره

944-244

نانوسیم

CoP

واکنش

CoP
98چندوجهیمقعرمتخلخل

0.5M H2SO4
960

،D=116

Ti فویل

934

944-344

GCE

83

نانوذره

η
مرجع

(در جریان

شیب تافل

)10mA.Cm-2

(mV.dec-1)

الکترولیت

روش سنتز

بستر

(nm) اندازه

نام

مورفولوژی

ساختار

mV
04

59

0.5M H2SO4

اکسید گرافن

_____

66

54

1M KOH

9کاهشیافته

_____

02

85

0.5M H2SO4

906

925

1M PBS

Ti

*954

09

1M KOH

54

921

84

59

951

51

52

922

54

46

41

نانوذره

CoP2

84

2نانوسیم

CoP

_____

3نانولوله

گاز-واکنش جامد
آلومینای
4آنادایزشده

0.5M H2SO4

1

Reduced graphene oxide
Nano sheet
2
Porous Nanowire
3
Nano tube
4
Anodic aluminum oxide(AAO)

044

GCE
6کربنی

5

Hollow polyhedron

نانولوله

5-3

9

Nano needle

6

10

7

11

Nano hybrid
Microsphere
8
Carbon Nanotube

5توخالی

CoP
چندوجهی

8هیبرید

13

نانو

Ultrathin

Carbon fiber
Urchin-like microsphere film
12
Porous Nano rod array
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میکرو

CoP3

نانو

کره9

_____

سوزن1

08

228

46

85

1M PBS

941

985

1M KOH

19

991

0.5M H2SO4

3419

41

1M KOH

4218

46

0.5M H2SO4

4113

45

1M KOH

4119

84

GCE

کربنی94

944-344

فیبر

نانو ورق

_____

پارچه کربنی

فیلممیکروکرهتوتیا-مانند99

_____

53

54

55

Ti
CoP

آرایهدستهبندیشده نانومیله
متخلخل92

نانو ورق فوقالعاده
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 -6بحث
فعالیت کاتالیستی تابع موارد بسیاری است که از جمله آن میتوان به الکترولیت ،بستر ،زبری و صافی سطح ،نوع
ناخالصی و اندازه ذرات اشاره نمود .آنچه در فعالیت الکتروکاتالیستی از اهمیت بسیاری برخوردار است دو ویژگی
1

Macro porous
Mesoporous
3
Onion
4
Urchin-like Nano crystal
5
Concave polyhedron
2
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هدایت الکتریکی و مکانهای فعال برای انجام واکنش  HERاست .مکانهای فعال عمدتاً از سه جنبه کلی مورد
بررسی قرار میگیرد-9 :افزایش تعداد مکانهای فعال -2افزایش واکنشپذیری مکانهای فعال -3بهبود شرایط
واکنش در مکانهای فعال.
هدایت الکتریکی نیز با دو روش افزودن ناخالصی و اتصال با هدایتکنندههای مناسب همچون گرافن ،نانولوله کربنی
و ...ارتقا مییابد .الزم به ذکر است که به جهت مقایسه آسان ،کلیه پتانسیلهای مازاد گزارش شده در بحث ذیل در
چگالی جریان احیایی  94 mA/cm2میباشد مگر آنکه خالف آن ذکر گردد.
-9-6بررسی محیط الکترولیت
با بررسی دامنه شیب تافل در محیطهای قلیایی ،اسیدی و خنثی ،میتوان نتیجه گرفت که شیب تافل فرآیند HER

در محیطهای قلیایی با ساختارهای مختلف  49-921mV/decاست و در محیطهای اسیدی از 3419-60 mV/dec
تغییر میکند .دو مکانیسم  Volmer-Tafelو  Volmer-Hyrovskyدو مکانیسم غالب در واکنشهای  HERاست و
در واکنشهای اسیدی واکنش  Volmerبه دلیل نقش مثبت پروتونها ،سریعتر از واکنش قلیایی است [.]84
ها 9و همکاران [ ]21نشان دادند که با افزایش  pHدر حالت اسیدی H3O+ ،در چگالی جریان باالی  HERمصرف
میشود و درنتیجه شیب تافل افزایش مییابد درحالیکه در شرایط قلیایی عکس این موضوع به وقوع میپیوندد.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،در محیط اسیدی با افزایش  pHاز  414به  ،916شیب تافل از84 mV/dec
به  244 mV/decافزایش مییابد و در محلول قلیایی با افزایش  pHاز  9319به  ،94شیب تافل از  999 mV/decبه
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 88 mV/decکاهش مییابد .عالوه بر این نشان داده میشود که اگر اندازهگیری از  pHباال به پایین انجام شود،
وابستگی به  pHبیشتر خواهد بود و دلیل آن تغییر در شیب غلظت و درنتیجه نفوذ الکترون و جرم خواهد بود.
تیان 9و همکاران [ ]48با بررسی  CoPبر روی دو محلول قلیایی و اسیدی ،به این نتیجه رسیدن که کارایی  CoPدر
محیط اسیدی با شیب تافل  59 mV/decو پتانسیل مازاد  80 mVبیشتر از محیط قلیایی با شیب تافل mV/dec

 921و پتانسیل مازاد  241 mVو محیط خنثی با شیب تافل  13 mV/decو پتانسیل مازاد  948 mVاست.
باوجوداینکه  CoPدر هر سه شرایط اسیدی و قلیایی و خنثی بسیار کارآمد است؛ اما  CoPدر محیط اسیدی
کاتالیست بهتری است.
وانگ 2و همکاران [ ]46در بررسی  CoP2بر بستر اکسید گرافن کاهشیافته در محیط قلیایی به این نتیجه رسیدند
که تافل  CoP2با میزان  54mV/decکوچکتر از تافل  Pt/Cبا مقدار  84mV/decاست که این نشاندهنده پایداری و
فعالیت کاتالیستی باال در محیط قلیایی است .با بررسی همین ساختار در محیط اسیدی مشاهده شد که  CoP2با
تافل  59mV/decو پتانسیل مازاد  04 mVدر شرایط اسیدی همچون محیط قلیایی با شیب تافل  54mV/decو
پتانسیل مازاد  66 mVنیز دارای پایداری و ثبات است.
با بررسی نانوسیمهای متخلخل در سه شرایط اسید ،خنثی و باز [ ،]41چندضلعی مقعر  ،]34[ CoP3نانو ورق CoP

[ ،]44نانو میله  ،]45[Co2Pنانو سوزن  ]53[ CoP3و آرایههای دستهبندیشده نانو میله  ]58[ CoPمیتوان به این
نتیجه رسید که ساختارهای کبالت فسفید در هر سه شرایط اسیدی ،قلیایی و خنثی دارای پایداری و فعالیت
الکتروکاتالیستی باالیی هستند .البته تحت شرایط مختلف ،میتواند یکی از محیطها و یا هر سه محیط مطلوب باشد.

Tian
Wang

294

1
2

-4-6نقش بستر
مواد کربنی به خاطر تحرک الکتریکی باال ،ساختارهای مولکولی متنوع ،فراوانی و پایداری در محیط اسیدی و قلیایی،
منحصربهفرد است و در تولید  HERنقش مهمی را ایفا میکند .مواد کربنی میتواند انتقال الکترون به کاتالیست را
تسهیل بخشد .در ترکیب این ساختارهای کربنی با  ،Pترکیب اوربیتال اتمی کربن در ساختارهای کربنی با سطوح
پیوندی و غیر پیوندی جذب * Hمربوط  Pاتفاق میافتد P .به دلیل الکترونگاتیویته منفی ،چگالی بار در مکانهای
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فعال را کاهش میدهد و  ΔGHکم میشود و  HERبهبود مییابد .عالوه بر این ،الیه بیرونی کربن هدایت الکتریکی
خوب بهمنظور انتقال بار به سطح کاتالیست را فراهم میکند که موجب انتقال سریع الکترون شده و از انباشت مواد
بر سطح کاتالیست جلوگیری میکند .با در نظر گرفتن نانوبلور  CoPبر روی اکسید گرافن کاهشیافته با شیب تافل
 04122 mv/decو پتانسیل مازاد  958161 mVدر آزمایش لی 9و همکاران [ ]84و مقایسه آن با  CoPبا شیب تافل
 66120 mv/decو پتانسیل مازاد  292121 mVو همچنین مقایسه نانوبلورهای  CoPبر روی نانولوله کربنی با شیب
تافل  54 mv/decو پتانسیل مازاد  922 mVدر قیاس با میکرو کره  CoPبا شیب تافل  08 mv/decو پتانسیل مازاد
 ،]52[ 228 mVمیتوان نتیجه گرفت که ساختارهای کربنی با افزایش هدایت ،جریان الکترونها در بین سطح و
 CoPرا افزایش میدهد درنتیجه سطوح کربنی در کبالت فسفید با اثر همافزایی 2با  Pو مواد کاتالیستی ،باعث کاهش
 ΔGHو درنتیجه افزایش  HERمیشود .ساختارهای کربنی همچون گرافن ،نانولوله کربنی ،مواد کربنی مزوحفره،
کامپوزیتهای کربنی و ...بهعنوان کاتالیست مشترک ایفای نقش میکند و بهطور مستقیم به عملکرد  HERکمک
میکند .این سطوح ثبات شیمیایی و الکتروشیمیایی را افزایش میدهد .همچنین الکترونهای موجود در ساختار مواد
کربنی ،در فرآیند کاهش مؤثر بوده و  HERرا بهتر میکند.
شیب تافل در محیط اسیدی برای مواد کربنی از  34-60 mV/decو در محیط قلیایی از 49-921 mV/decتغییر
میکند .وانگ و همکاران CoP2 ،را بر روی اکسید گرافن کاهشیافته سنتز نمودند [ .]46گرافن با توجه به سطح
منحصربهفرد ،ثبات شیمیایی و هدایت الکتریکی قابل توجه؛ برای بهبود خواص کاتالیستی بسیار مناسب است .شیب
تافل  54 mV/decو پتانسیل مازاد  66 mVدر محیط قلیایی گزارش شد که این میزان از شیب  CoP2با میزان
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 05 mV/decو پتانسیل مازاد  955 mVکوچکتر است و نشاندهنده بهبود عملکرد کاتالیستی است .همچنین
چانگ 9و همکاران [ ]50با سنتز نانو ورقهای  CoPبر روی الکترود کربن شیشهای با کربن و بدون کربن و مقایسه با
 Pt/Cمالحظه نمودند که کربن برای ساختار  CoPبا شیب تافل  0411 mV/decو پتانسیل مازاد  999 mVنسبت به
ساختار  CoPبدون کربن با شیب تافل  92415 mV/decو پتانسیل مازاد  24015 mVدر مقایسه با  Pt/Cبا شیب
تافل  84 mV/decو پتانسیل مازاد  40 mVبهبود عملکرد کاتالیستی را به همراه دارد که صحهای بر نتایجی که
تاکنون بهدستآمده است.
سطوحی همچون  Cu ،Ni ،Tiو ...دارای هدایت عالی و سطحی وسیع هستند .درنتیجه اینگونه سطوح مناسب برای
کار در زمینه  HERمیباشد .استفاده از این الکترودها میتواند چگالی جریان را تا چند برابر افزایش دهد و بهدنبال
آن شیب تافل و پتانسیل مازاد کاهش یابد .با توجه به مقاله ژو 2و همکاران [ ]42درزمینه آرایه نانو میله مزوحفره بر
روی  Tiبا شیب تافل  59 mV/decو پتانسیل مازاد  54 mVو مقایسه با نتایج حاصل از تحقیق تیان و همکاران
[ ]48روی نانوسیم  CoPبر روی پارچه کربنی با شیب تافل  921 mV/decو پتانسیل مازاد  ،80 mVمیتوان نتیجه
گرفت که فوم نیکل به دلیل رسانایی باالی الکتریکی ،حرکت الکترون در سراسر ساختار را راحتتر کرده و لذا پیش
مادههای اولیه نظیر کبالت و  H2PO2-کاهش مییابد و سطح کاتالیست زبرتر خواهد شد؛ بنابراین سطح ویژه افزایش
مییابد و رهایش حبابهای تولیدشده سریعتر اتفاق میافتد و همین موضوع باعث افزایش فعالیت الکتروکاتالیستی
 HERمیشود .شیب تافل  59 mV/decدر این تحقیق نسبت به شیب تافل پالتین به میزان 83 mV/dec
نشاندهنده سینتیک سریع واکنش آرایهها نانو میله مزوحفره  CoPاست.
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-2-6زبری سطح
تولید و انباشت حبابهای هیدروژن بر روی سطوح صاف یکی از مسائلی است که خواص کاتالیستی را تحتالشعاع
قرار میدهد .تنها راهکار مورداستفاده برای بهبود خاصیت کاتالیستی آن است که سطح ،ناصاف و زبر گردد .زبر شدن
سطح به مواردی نظیر مورفولوژی ،الکترولیت ،غلظت و تخلخل بستگی دارد.
جیانگ و همکاران ،]89[ 9سه نوع مورفولوژی مختلف نانوسیم ،نانوورق و نانوذره بر روی سطح الکترود کربن شیشهای
سنتز نمودند .در این سه نوع مورفولوژی ،بهترین عملکرد کاتالیستی مربوط به نانوسیم با شیب تافل  54 mV/decو
پتانسیل مازاد  994 mVو سپس نانوورق با شیب تافل  89 mV/decو پتانسیل مازاد  984 mVگزارش شده است.
در مورد مورفولوژی نانوذره با شیب تافل  60 mV/decو پتانسیل مازاد  ،229 mVحبابهای ایجاد شده بر روی
سطح در زاویه کمی از سطح قرار گرفته و بین سطح و حباب نیروی چسبندگی ایجاد میشود .در اینجا سطح
همچون یک سطح آبدوست عمل میکند و حبابهای ایجادشده بر سطح گسترش مییابد و سطح را برای فرایند
کاتالیستی غیرفعال میکند؛ اما در مورد سطح نانوسیم موضوعی عکس اتفاق میافتد .در این حالت زاویه حباب با
سطح افزایش مییابد و حبابهای ایجادشده کوچکتر خواهد شد .به دلیل نیروی چسبندگی کم ،انتشار حبابهای
هیدروژن بهسرعت اتفاق میافتد و سطح فعالیت کاتالیستی خود را ادامه میدهد که موجب افزایش  HERمیشود.
هاو و همکاران 2فیلم میکروکره توتیامانند  CoPرا گزارش نمودند [ .]55پتانسیل مازاد در الکترولیت قلیایی برای
ساختار فیلم میکرو کره توتیا مانند  84mVو شیب تافل  4119 mV/decو در  CoPپتانسیل مازاد  02 mVو شیب
تافل  5411 mV/decبوده است .با توجه بهعکس  SEMدو ساختار(شکل  ،)4میتوان متوجه شد که ساختار
Jiang
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توتیامانند دارای سطح زبرتری نسبت به  CoPاست .ماکروکرههای بین فیلم میکروکره توتیامانند در سطح و فضای
بین نانوسیم وظیفه تسهیل حرکت الکترون را خواهد داشت و با افزایش سرعت نفوذ ،حرکت هیدروژن را تسهیل
میکند ].[55

نوع محیط الکترولیت در زبری سطح بیتأثیر نیست .بزرگتر بودن یونهای  SO42-در محیط اسیدی به نسبت K+

محیط قلیایی باعث میشود سطح صافتر گردد .تیان و همکاران بعد از سنتز نانو تخلخل  ،CoPآن را به مدت 2
ساعت تحت ولتامتری چرخه در شرایط اسیدی ،بازی و خنثی قراردادند .همانطور که در شکل  5مشخص است با
افزایش  pHزبری سطح کاهش مییابد.
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غلظت پیشمادههای اولیه در الکترولیت یکی از موارد مهم در تعیین مورفولوژی و زبری سطح است .هان 9و همکاران
[ ]43سنتز نانوکره  CoPرا در غلظتهای مختلف انجام دادند و در نهایت مشخص شد که غلظت بر روی مورفولوژی
و زبری سطح بسیار مؤثر است .در غلظت کم نانوکرهها زبر هستند اما در غلظتهای باال سطح صاف میشود که این
صاف بودن ،در خواص الکتروکاتالیستی مشکل ایجاد میکند .در غلظت متوسط نانوکرههای همگن با سطح زبرتر از
غلظت کم نانوکرهها ایجاد میشود .فعالیت الکتروکاتالیستی بر مبنای پتانسیل مازاد به ترتیب
) CoP/FTO(Mid)>CoP/FTO(High)>CoP/FTO(Lowمیباشد .با بررسی شیب تافل در غلظت متوسط به
میزان  54 mV/decو مقایسه با  Pt/Cبه میزان  49 mV/decاین نتیجه گرفته میشود که فرآیند  Volmerسریعتر
از  Heyrovskyپیش میرود.
برخی از ساختارها همچون نانوساختارهای متخلخل با ایجاد سطوح متخلخل ،سطح کاتالیست را افزایش میدهد که
این موجب افزایش فعالیت الکتروکاتالیستی درنتیجه افزایش  HERمیشود .در سنتز  CoPبر روی پارچه کربنی
توسط تیان و همکاران [ ]48با شیب تافل  80 mV/decو پتانسیل مازاد  59 mVساختار حفرهدار و سطح زبرتر
است .در این سنتز اتصال با پارچه کربنی ،باعث چسبندگی مکانیکی و اتصال الکتریکی خوب شده و تخلخل نانوسیم،
مکانهای فعال موجود را افزایش داده و انتقال الکترولیت و جرم به این مکانهای فعال را بیشتر مینماید و سبب
افزایش  HERمیشود.
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دونگ 9و همکاران [ ]40با استفاده از چهارچوبهای آلی-فلزی ،سنتز  CoPچندضلعی مقعر با شیب تافل mV/dec

 59و پتانسیل مازاد  933 mVدر شرایط اسیدی را انجام دادند .مقایسه این ساختار با نانوذره  ،CoPنشاندهنده
پایداری و برتری در الکتروکاتالیست چندوجهی مقعر به دلیل سطح زبر و تخلخل ساختاری است.
 -2-6مقدار ناخالصی
همانطور که بیان شد فسفر در ساختار عناصر واسطه نقش مهمی را ایفا میکند .درصد اتمی فسفر عامل مهمی در
آزادسازی هیدروژن و پایداری شیمیایی الکتروکاتالیست است .با توجه به اثر الکترونگاتیویته فسفر ،نسبت کبالت به
فسفر در ساختارهای کبالت فسفید ،میتواند خواص متفاوتی را از خود بروز دهد .افزودن ناخالصی یک روش برای
تغییر ساختار بلوری است که بهنوبه خود باعث تغییر در فعالیت الکتروکاتالیستی میشود .محاسبات  DFTیک روش
مناسب برای بررسی اثر افزودن ناخالصی بر چگالی الکترونی ساختار و همچنین تغییرات رسانایی ماده است.
شاک و همکاران ]35[ 2با بررسی دو نوع ساختار  Co2Pو  CoPنشان دادند که  CoPبا داشتن شیب تافل mV/dec

 54و پتانسیل مازاد  05 mVاز  Co2Pبا شیب تافل  45 mV/decو پتانسیل مازاد  ،15 mVفعالیت کاتالیستی
بهتری دارد .با کاهش نسبت  ،Co/Pپایداری شیمیایی کبالت فسفید افزایش مییابد و انحالل الیه سطحی کبالت
فسفید با افزایش ولتاژ در محیطهای اسیدی کاهش مییابد.
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جین 9و همکاران [ ]44با سنتز نانوسیم بسیار نازک  Co2Pو مقایسه آن با نانوسیم  CoPبه این نتیجه رسیدند که
 CoPبا داشتن شیب تافل  49 mV/decو پتانسیل مازاد  993 mVبه نسبت  Co2Pبا شیب تافل  45 mV/decو
پتانسیل مازاد  924 mVدارای پایداری و خواص الکتروکاتالیستی بهتری هستند.
همچنین با بررسی سه ساختار  CoP ،]34[ CoP3و  ]51[ Co2Pمیتوان با بررسی دادههای مربوط به شیب تافل و
پتانسیل مازاد به این نتیجه رسید که ازنظر الکتروکاتالیستی  CoP3>CoP>Co2Pبرای فرآیند  HERبهتر است .در
اینگونه ساختارهای فسفر پروتون گیرنده و کبالت هیدروکسید گیرنده است و انتقال چگالی الکترون از  Coبه سمت
 Pصورت میگیرد .با افزایش فسفر ،تعداد مکانهای فعال برای تجمع پروتون افزایش مییابد و رسانش الکتریکی
خوبی به آلیاژ میدهد و انتقال سریع الکترون را رقم میزند.
عالوه بر فسفر میتوان عناصر و یا ساختارهای دیگری را جهت افزایش فعالیت کاتالیستی به سیستم افزود .از این
موارد میتوان به نیتروژن ،گوگرد ،نانولوله کربنی ،گرافن و ...اشاره نمود .با توجه با تحقیق پن 2و همکاران [ ]51بر
روی ساختار  CoPتحقیق نموده و با اضافه کردن نانولوله کربنی به ساختار متوجه شدند که نانولوله کربنی میتواند
سایز نانوذرات را کاهش دهد و در نهایت باعث بهبود خواص کاتالیستی شود .سپس با اضافه نمودن نیتروژن به
ساختار  CoP/CNTمشخص گردید که نیتروژن در ساختار مربوطه کنترل اندازه را بر عهده دارد و در این مورد نیز
افزایش فعالیت الکتروکاتالیستی  CoP/NCNTمشاهده میشود؛ درنتیجه فعالیت کاتالیستی به ترتیب
 CoP/NCNT> CoP/CNT>CoPمیباشد که به دلیل افزودن ناخالصی به سیستم است .در حقیقت ساختارهای
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کربنی و ناخالصی با افزایش رسانایی و تعداد مکانهای فعال ،خواص کاتالیستی را افزایش میدهند .دو 9و همکاران
[ ]54با سنتز نانولوله  CoPو مقایسه با  CoPبه این نتیجه رسیدند که تعداد مکانهای فعال نانولوله کربنی  CoPبا
 310 ×94-1 mol/cm2بیشتر از  CoPدارای  918 ×94-94 mol/cm2است؛ که همین امر باعث افزایش فعالیت
کاتالیستی نانولوله  CoPدر قیاس با  CoPشده است .البته بیان این نکته ضروری است که تنها ناخالصیهایی برای
سیستم مطلوب هستند که به همراه ساختار اولیه ،بهبود خاصیت الکتروکاتالیستی را به همراه داشته باشند.
– 5-6ساختارهای نانو
با ظهور فناوری نانو ،چشمانداز استفاده از نانومواد در الکتروکاتالیست بهسرعت گسترش یافت .در مقیاس نانو،
فعالیت الکتروکاتالیستی افزایش مییابد زیرا تعداد مکانهای فعال افزایش مییابد .همچنین ساخت مواد در ابعاد نانو،
نقایص بلوری یا ساختاری را پدید میآورد که میتواند بهعنوان مکانهای فعال کاتالیستی جدید عمل کند .همچنین
ساختار الکترونیکی ماده دچار تغییرات به سبب اندازه میگردد.
با بررسی  CoPو  Co2Pبر روی الکترود کربن شیشهای در محیط اسیدی [ ]44در مقایسه با مواد توده مشاهده
میشود که نانومواد سنتز شده دارای پتانسیل مازاد و شیب تافل کمتری هستند (شکل )8؛ زیرا نواقص بلوری
ایجادشده در مواد نانو بهعنوان مکانهای فعال عمل میکند و باعث افزایش فعالیت کاتالیستی میشود .همچنین با
بررسی تحقیق وانگ و همکاران [ ]46بر روی  ،CoP2مشاهده میشود که شیب تافل در نانوذره و ماده توده به ترتیب
مقدار  54 mV/decو  05 mV/decاست که نشاندهنده آن است که سینتیک واکنش نانوذره سریعتر از ماده توده
است .بهطور مشابه پتانسیل مازاد نانوذره با  66mVبیشتر از پتانسیل مازاد ماده توده با  995 mVاست که
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نشاندهنده پایداری و فعالیت باالی نانوذره است .این فعالیت ناشی از افزایش سطح ویژه در مواد نانو و همچنین
افزایش مکانهای فعال بهواسطه شکلگیری نواقص ساختاری است.

 6-6ساختار بلوری و مورفولوژی
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ساختارهای بلوری شناختهشده کبالت فسفید به شکل CoP2 ،Co2P ، CoPو  CoP3است .هریک از این ساختارهای
بلوری دارای سیستم بلوری ،عدد همسایگی ،فاصله پیوندی و ...مختلفی هستند .در جدول شماره  2سیستمهای
بلوری مختلف این ساختارها دادهشده است.
در مقاله شاک و همکاران [ ]35ساختار  Co2Pو  CoPسنتز شد .ساختار  Co2Pدارای سیستم هگزاگونال با عدد
کوردینانسیون  1و ساختار  CoPدارای سیستم اورتورمبیک با عدد کوردینانسیون  6است .با توجه به سیستم بلوری
شکل  ،0روشن است که ساختار  CoPدارای فضاهای بیشتری برای جابهجایی الکترولیت در ساختار است و عالوه بر
این ،در این ساختار ،کبالت در مرکز قرار دارد و فسفر روی سطح بیرونی جای گرفته است و دسترسی الکترولیت و
جرم به این مکانهای فعال بیشتر است.

جدول شماره ]88[2
فرمول

گروه

انرژی

عدد

چگالی

فضایی

تشکیل

کوردینانسیون

)(g/cm3

سیستم بلوری

)(eV
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CoP

Pnma

-41563

6

81463

Orthorhombic

Co2P

Pnma

-41523

92

01044

Orthorhombic

CoP2

P21/c

-41532

92

51994

Monoclinic

CoP3

Im3

-41410

98

41363

Cubic

Co2P

P62m

-41411

1

01882

Hexagonal

ساختار بلوری همچنین چگالی حالت الکترونی را نیز تغییر میدهد .همانطور که در قسمت  4به آن اشاره شد ،هر
یک از ساختارها دارای چگالی الکترونی متفاوت و درنتیجه رسانش مختلفی هستند .تغییر رسانش یکی از عوامل
دخیل در فرآیند  HERاست .با افزودن فسفر به ساختار ،مکانهای فعال افزایش مییابد و همین باعث بهبود شرایط
کاتالیستی میشود.

مورفولوژی نیز از موارد مهم در بهبود شرایط الکتروکاتالیستی است زیرا سطح موردنیاز فرآیند  HERبهواسطه
تغییرات مورفولوژی ایجاد میشود .لی و همکاران [ ،]84مورفولوژیهای مختلفی نظیر نانوبلور ،ماکرومتخلخل ،پیازی
شکل و مزومتخلخل  CoPرا سنتز نمودند .بررسی آنها نشان داد که ساختارهای مزومتخلخل و پیازی شکل با
داشتن شیب تافل به ترتیب  58180 mV/decو  83194 mV/decو پتانسیل مازاد به ترتیب  992196 mVو mV

 934134دارای بیشترین میزان فعالیت کاتالیستی است .همچنین سنتز  CoPتوسط جیانگ و همکاران [ ]89با
مورفولوژی نانوسیم ،نانوصفحه و نانوذره نشان میدهد که نانوسیم با داشتن شیب تافل  54 mV/decو پتانسیل مازاد
 994 mVبه دلیل قطر کم ،دارای مقاومت انتقال بار کمی است و سینتیک واکنش سریعتر است .همچنین زبر بودن
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سطح باعث ایجاد یک سطح ویژه باال میشود و امکان آزادسازی حبابها از روی سطح افزایش مییابد .چنین حالتی
مانع انباشت حبابها و آسیب به کاتالیست میشود و بهبود و ثبات شیمیایی باال را فراهم میآورد.
-7نتیجهگیری
آزادسازی هیدروژن یک سیستم پیشنهادی برای فرآیندهای ذخیرهسازی و انتقال انرژی است .یکی از اهداف این
حوزه ،جایگزین کردن فلزات الکتروکاتالیست ارزان و فراوان بهجای الکترکاتالیستهای نجیب گرانقیمت و نادر است.
کاتالیستهای عناصر واسطه از کاتالیستهای ارزانقیمت و کارامد برای دسترسی به تولید و آزادسازی هیدروژن و
اکسیژن محسوب میشود .در حقیقت این کاتالیست با کاهش انرژی فعالسازی آزادسازی هیدروژن ،روند کار را
تسریع میبخشد .فسفیدهای عناصر واسطه یکی از الکتروکاتالیستهای بسیار فعال و پایدار در محدوده وسیع pH

برای تولید هیدروژن است .نسبت میزان فسفر به فلز عنصر واسطه ،روش سنتز و مورفولوژی بر روی عملکرد تولید
هیدروژن بسیار مؤثر است .فسفید عناصر واسطه با فسفر باالتر همیشه منجر به فعالیت باالتر و ثبات بیشتر میشود.
کبالت فسفید ازجمله فسفیدهای عناصر واسطه است که در سالهای اخیر با توجه به خواص ویژه کاتالیستی و
پایداری باال توجه زیادی را به خود معطوف نموده است .در این مقاله ضمن بررسی اثرات افزودن فسفر در ساختار
کبالت بهمنظور تولید هیدروژن خالص موردنیاز در پیلهای سوختی  ،PEMروشهای سنتز این کاتالیست نیز
بررسیشده است.
عوامل بسیاری نظیر بستر ،نوع الکترولیت ،pH ،روش سنتز ،سطح در دسترس ،خلوص نمونه ،بلورینگی و ...در خواص
الکتروکاتالیستی مهم میباشد .در کل کاتالیستها ،نیازمند رسانایی باال و همچنین مکانهای فعال کاتالیستی در
سیستم هستند .پلیفسفیدها دارای مولکولهای فسفر زیاد ،مکانهای فعال باالتری دارد درنتیجه برای کارهای
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کاتالیستی بسیار مناسب است .ساختارهای متخلخل و سطوح زبر با داشتن سطح ویژه باالتر امکان جابهجایی
الکترولیت و همچنین بار الکتریکی و جرم را تسریع میبخشد و باعث بهبود عملکرد تولید هیدروژن میشود.
ساختارهای نانو به دلیل داشتن سطح ویژه باال و مکانهای فعال ایجادشده بهواسطه نواقص بلوری ،یک گزینه مناسب
برای کارهای کاتالیستی محسوب میشود .استفاده از ساختارهای کربنی باعث افزایش رسانش در سیستم میشود و
انتقال بار سریعتر اتفاق میافتد.
با توجه به موارد یادشده و استفاده از آنها در ساختارهای کبالت فسفید ،میتوان انتظار داشت با استفاده از مواد
رسانای کربنی ،ساختارهای متخلخل نانویی با سطح ویژه باال و نسبت مناسب ناخالصی بتوان الکتروکاتالیستهایی
ارزان با کارایی باال ،مناسب هر سه محیط اسیدی ،قلیایی و خنثی برای جایگزینی کاتالیستهای نجیب طراحی کرد.
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چکیده
امروزه توسعه دست ساختههای بشر موجبات آلودگی شدید محیط زیست را فراهم نموده و محققین و دانشمندان
نسبت به افزایش بی رویه این آالینده ها هشدار میدهند .این آالینده ها اعم تخلیه پسابهای صنعتی ،فاضالبهای
شهری و کشاورزی ،انواع فلزات سنگین و سموم را به محیط زیست وارد مینماید .آلودگی آب و خاک به صورت
مستقیم و غیر مستقیم با سالمت انسان و سایر جانداران رابطه دارد .یکی از روشهای کاهش آلودگی ناشی از فاضالبها
استفاده از پیل های سوختی میکروبی است .پیل های سوختی میکروبی روشی جهت تصفیه فاضالبهای ورودی به
محیط زیست و همچنین تولید انرژی سبز هستند .در واقع با حذف هزینه های مربوط به ساخت و تجهیز و راه
اندازی تصفیه خانه ها ،دستیابی به انرژی پاک ممکن میگردد .در این تحقیق به بررسی روش تلفیقی با پیل سوختی
میکروبی در جهت افزایش راندمان پاکسازی محیط زیست پرداخته شد .در واقع ترکیب فرایند پیل سوختی میکروبی
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و روشهای الکتروشیمیایی جهت حذف فلز سنگین و سمی کروم از محیط رسوب انجام گرفت .مطابق این مطالعه،
بیشترین میزان دانسیته توان  9/92وات بر متر مکعب و  44/22آمپر بر مترمکعب به دست آمد .همچنین نتایج
آزمایشگاهی نشان داد که مهاجرت فلز کروم به محیط کاتولیت انجام گردیده است.
واژگان کلیدی :پیل سوختی میکروبی ،الکتروشیمی ،الکتروکینتیک ،تصفیه فاضالب

مقدمه
امروزه بشر بواسطه فعالیت های تخریب کننده ،موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورده و با وجود وخامت
اوضاع و هشدار مکرر دانشمندان و کارشناسان مربوطه متاسفانه به دامنه آلودگی خود می افزاید .یکی از این منابع
دستخوش تغییرات ،آلودگی سواحل میباشد .فعالیتهای انسانی سبب ایحاد تغییر در کیفیت و کمیت رسوبات
گردیده است .مدیریت رسوبات آلوده از اهمیت خاصی در سواحل و بنادر برخوردار است .این مواد میتوانند توسط
انواع آالینده های خطرناک مانند فلزات سنگین و هیدروکربنها آلوده شوند .یکی از روشهای مورد استفاده در
پاکسازی رسوب ،روش الکتروکینتیک میباشد که در آن با ایجاد یک میدان الکتریکی در محیط رسوب توسط دو
الکترود و عبور جریان با شدت کم ،شرایطی فراهم میشود تا آالیندهها طی مکانیسم های مختلف به حالت باردار
درآمده و به سمت الکترودهای مخالف حرکت نمایند .یکی از این روشها استفاده از پیل سوختی میکروبی میباشد.
پیلهای سوختی میکروبی فناوری جدید است که از باکتری به عنوان کاتالیست جهت اکسید کردن مواد آلی و تولید
جریان الکتریکی استفاده میکند .الکترونهای تولیدشده توسط باکتری ،از سوبسترا ،به آند منتقل میشود .بنابراین
هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان حذف فلز سنگین کروم از محیط رسوب آلوده با استفاده از فرآیند تلفیقی پیل

319

سوختی میکروبی و الکتروکینتیک میباشد که در آن به جای استفاده از جریان مستقیم الکتریکی ،از باکتری جهت
برقراری جریان  ،بهره گرفته میشود .همچنین میزان راندمان حذف فلز سنگین کروم از رسوبات در این سیستم
بررسی شده و از نتایج حاصل از این تحقیق میتوان بعنوان یک روش جدید در پاکسازی رسوبات آلوده بهره برداری
نمود .امروزه فناوری های مختلفی برای پاکسازی و کاهش آلودگی خاکها و رسوبات آلوده به فلزات سنگین در دنیا
ارائه شده است که بیانگر اهمیت و ضرورت مساله میباشد.فلزات سنگین یکی از عمده مشکالت موجود در محیط
زیست آبی و خاکی میباشد که اثرات منفی فراوانی بر پیکر محیط زیست و سالمت جانداران وارد میآورد .غلظت
فلزات سنگین در خاک و رسوب از طرق مختلف در حال افزایش است که از این میان میتوان به وجود انواع کودها،
سموم و روانابهای کشاورزی ،استفاده از فاضالب های شهری تصفیه نشده و فاضالب های صنعتی جهت آبیاری
محصوالت کشاورزی و فرآیندهای طبیعی از جمله نشست اتمسفری و فرسایش سنگ و خاک و تجمع در محیط
خاک و رسوب اشاره کرد]2و.[9آلودگی رسوبات به فلزات سنگین میتواند سالمت و حیات آبزیان و به تبع آن
سالمت انسانها را تحت الشعاع قرار داده و ریسک ابتال به انواع بیماری در جانداران افزایش دهد .بنابراین پاکدسازی
رسوبات نقش کلیدی در پاکسازی محیط زیست آبی دارد .خاک و یا رسوب ترکیبات پیچیده ای هستند که اغلب
فلزات را در خود ذخیره و نگهداری میکنند] .[2اصطالح رسوب مطابق تعریف شبکه رسوب اروپا ،9به ماتریکس
جامد معلق یا تهنشسته معدنی و آلی که مستعد انتقال به وسیله آب هستند ،اشاره دارد] .[3یکی از روشهای مورد
استفاده در پاکسازی خاک و رسوب ،روش الکتروکینتیک میباشد که در آن با ایجاد یک میدان الکتریکی در محیط
خاک یا رسوب توسط دو الکترود و عبور جریان الکتریکی با شدت کم ،شرایطی فراهم میشود تا آالیندهها طی
مکانیسم های مختلف به حالت باردار درآمده و به سمت الکترودهای مخالف حرکت نمایند] .[4هرچند میزان باالی
)The European Sediment Network(SedNet
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انرژی مورد نیاز برای انجام این فرآیند ،بعنوان یکی از محدودیتهای این روش به حساب میآید] .[5در چنین
شرایطی استفاده از سایر روشهای تولید انرژی در کنار فرآیند الکتروکینتیک ضرورت مییابد .یکی از این روشها
استفاده از پیل سوختی میکروبی میباشد .پیلهای سوختی میکروبی فناوری جدید است که از باکتری به عنوان
کاتالیست جهت اکسید کردن مواد آلی و تولید جریان الکتریکی استفاده میکند .الکترونهای تولیدشده توسط
باکتری ،از سوبسترا ،به آند منتقل میشود .الکترونهای تولید شده توسط مدار خارجی و پروتون ها به صورت داخلی
از طریق غشاء ،به کاتد انتقال داده میشوند .سپس از اکسیژنبرای تشکیل آب ،یا از دیگر اکسندههای شیمیایی برای
تشکیل محصول کاهش یافته ،استفاده میکنند] .[8-94مطالعات مختلفی نشان داده است که وجود یک میدان
الکتریکی ضعیف میتواند سبب به حرکت درآمدن مواد مغذی و میکروارگانیسم ها در محیط خاکهای آلوده
گردد] .[99هُوا و همکاران در  2496با استفاده از روش الکتروکنیتک به حذف کروم از رسوبات پرداختند و به درصد
 8411دست یافتند .این فرآیند با قرار دادن الکترودها در رسوب و ایجاد میدان الکتریکی صورت گرفت] .[92میدان
الکتریکی ایجاد شده توسط پیل سوختی میکروبی میتواند سبب انتقال و حذف فلزات سنگین گردد ،هرچند باید
اعالم نمود که این میزان ولتاژ تولیدی در مقایسه با روشهای متداول اصالح الکتروکینتیک که معموال دارای گرادیان
ولتاژ باالتری هستند ،نسبتا کم میباشد] .[93بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان حذف فلز سنگین کروم از
محیط رسوب آلوده به آن با استفاده از فرآیند تلفیقی پیل سوختی میکروبی و الکتروکینتیک میباشد .در این
سیستم ،به جای استفاده از جریان مستقیم الکتریکی ،از باکتری جهت برقراری جریان در آن ،بهره گرفته میشود.
همچنین میزان راندمان حذف فلز سنگین کروم از رسوبات در این سیستم بررسی میگردد .نتایج حاصل از این
تحقیق میتواند بعنوان یک روش جدید در پاکسازی رسوبات آلوده مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
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بخش تجربی
الف) مواد شیمیایی
در این مطالعه حذف فلز سنگین کروم از رسوب انجام گرفت که جهت انجام فرآیند از یک راکتور مکعب مستطیل
شکل استفاده شد .راکتور مورد نظر دارای سه محفظه از جنس پلکسی گلس که با استفاده از غشاء تبادل یونی
آنیونی و کاتیونی از یکدیگر جدا شده و به صورت کامالً آب بند با واشر با یکدیگر چفت و بست شده بودند .غشای
آنیونی به منظور جداسازی آند و محفظه وسط و غشای کاتیونی به منظور جداسازی کاتد از محفظه وسطی به کار
رفت .محفظه وسط محل قرارگیری نمونه رسوب آلوده بوده که بوسیله غشاهای آنیونی و کاتیونی از بخشهای آندیک
و کاتدیک جدا گردید .ابعاد مفید هر دو محفظه آندیک ،کاتدیک و محفظه میانی (رسوب آلوده)  3×8×8سانتیمتر
بوده است .در محفظه آند و کاتد ،از الکترودهای گرافیتی به ابعاد  4×4×9سانیتمتر استفاده شد .همچنین از یک سیم
تیتانیومی جهت اتصال الکترود گرافیتی در مدار استفاده شد .ماده تلقیحی به محفظه آندیک پیل از برگشت لجن
حوض هوادهی تصفیه خانه بابل تامین ،و همراه با فاضالب مصنوعی طی دورههای زمانی  5روزه به پیل اضافه گردید.
مشخصات فاضالب مصنوعی مورد استفاده میباشد .مطالعات قبلی نشان میدهد که این محیط ،عملکرد نسبتا
مناسبی داشته است].[94

ب) آماده سازی نمونه رسوب
نمونه رسوب مورد بررسی در این تحقیق از ساحل فریدونکنار واقع در بخش جنوبی دریای خزر با موقعیت جغرافیایی
 38درجه و  49دقیقه شمالی و  52درجه و  32دقیقه شرقی برداشت و پس از شستشوی کامل و قرار گرفتن به
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مدت  24ساعت در آون با دمای  945درجه سانتیگراد ،طی سه مرحله در محفظه وسط پیل ریخته شد .نمونه در هر
مرحله بصورت کامل با استفاده از چکش مخصوص فشرده و متراکم گردید .پس از مونتاژ بخشهای مختلف پیل ،از
سوراخ تعبیه شده در قسمت باالیی راکتور ،آب دیونیزه به محفظه وسطی تزریق شده و این فرآیند در طی مدت
انجام آزمایش هر هفته تکرار گردید .مطالعات قبلی در حوضه دریای خزر نشان داده است که میزان فلز سنگین کروم
در رسوبات سواحل مختلف بین حداقل  51/8و حداکثر  928میکروگرم بر گرم متغیر میباشد]98و.[95
پ) دستگاه های مورد استفاده
جهت اندازه گیری ولتاژ سیستم از دیتاالگر یونیورسال مدل AEP-DG30.1با زمان ثبت دیتای ده دقیقه ،استفاده
شد .همچنین برای اندازه گیری مقدار کروم موجود در رسوب از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  ....استفاده گردید.

نتایج و بحث
الف) تغییرات  pHدر طول نمونه رسوب
 pHاولیه نمونه رسوب  0/86اندازهگیری شد .در طی مدت آزمایش و به صورت روزانه مقادیر  pHثبت گردید .نتایج
نشان داده است که در طی مدت زمان پاکسازی رسوب و عملکرد پیل ،میزان  pHدر محلول آنولیت کاهش و در
محلول کاتولیت افزایش داشته است به گونه ای که pHهای اسیدی در حدود  8و pHهای بازی در حدود بیش از 6
گزارش شده است .در واقع میزان درجه اسیدی از محلول آنولیت به سمت محلول کاتولیت در حال افزایش بوده است
که این مساله توسط سایر محققین نیز گزارش گردیده است] .[93در یک پیل سوختی میکروبی ،میکروارگانیسمها
ماده آلی را اکسید و الکترونهایی تولید میکنند که به کمک مجموعهای از آنزیمهای تنفسی در سلول انتقال یافته و
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برای سلول انرژی به شکل  ATP1تولید میکنند] .[0سپس الکترونهای آزاد شده به یک الکترون گیرندهی نهایی
تحویل داده میشوند و در آنجا کاهش مییابند] .[96در نتیجهی محدودیت انتقال پروتون در خاک pH ،خاک به
تدریج از ناحیه سمت آند به ناحیه سمت کاتد افزایش یافته است] .[90در تمامی پژوهشهای اصالح خاک به روش
الکتروکینتیک و استفاده از جریان مستقیم ،تغییرات میزان  pHاز سمت آند به کاتد از حالت اسیدی به بازی تغییر
کرده است] .[24اصالح خاک به روش الکتروکینتیک از دو مکانیسم مهم انتقال الکترواسمز و همچنین مهاجرت
الکتریکی جهت حذف و یا حرکت آالینده بهره میبرد .انتقال الکترویونی یا مهاجرت الکتریکی عبارت است از فرایند
انتقال انواع یونها در مایع موجود در خلل و فرج در طول جرم خاک ،تحت اثر یک میدان الکتریکی .این یونها شامل
انواع آنیونها و کاتیونها میباشد .این فرایند شامل مهاجرت  H+و ‾ OHبه طرف الکترودهای با بار مخالف نیز می-
باشد] .[29در طی فرآیند اصالح رسوب به روش الکتروکینتیک ،به سبب مهاجرت پروتون از آند به کاتد در محیط
رسوب pH ،خاک کاهش یافته و در نتیجهی یونیزاسیون مواد معدنی و فلزات ،هدایت الکتریکی خاک افزایش می-
یابد] H+.[22و  OH-به وسیله مهاجرت الکتریکی به ترتیب به سمت کاتد و آند حرکت میکنند .یونهای هیدروژن که
به حالت اسید در محیط میباشند نسبت به یونهای هیدروکسیل تولید شده سبکتر هستند و لذا با استفاده از فرایند
الکترواسمز مسافت طوالنیتری نسبت به یون هیدروکسیل طی مینماید] .[23رسوبدهی و جذب سطحی فلزات
سنگین میتواند سبب جلوگیری از جابجایی و یا محدود کردن خروج آنها از خاک یا رسوب گردد .[24].بنابراین
کنترل  pHدر محفظه های آند و کاتد و جلوگیری از تغییرات زیاد آن یکی از عوامل موثر بر بازده فرآیند
الکتروکینتیک میباشد] .[25همچنین اشکال محلول کاتیونها و آنیونهای فلزات سنگین ،در نتیجه ی کاهش pH

خاک یا رسوب ،میتوانند سبب افزایش هدایت الکتریکی و کاهش مقاومت آن گردند] .[93از آنجائیکه در پیل
Adenosine triphosphate
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1

سوختی میکروبی کنترل  pHبصورت مداوم انجام شد لذا کلیه تغییرات کنترل شده و در صورت لزوم با استفاده از
بافرفسفات محدوده مناسب  pHحاصل گردید.

ب) مهاجرت فلزات
در این تحقیق به بررسی پاکسازی رسوب آلوده به فلز سنگین(کروم) با استفاده از روش تلفیقی الکتروکینتیک و پیل
سوختی میکروبی پرداخته شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که در نمونه رسوب آلوده به کروم مهاجرت
فلز سنگین کروم تحت میدان الکتریکی حاصل از پیل سوختی میکروبی از سمت آند به کاتد اتفاق افتاده است.
غلظت اولیه کروم در نمونه رسوب  344µg/gدر نظر گرفته شد .پس از پاکسازی رسوب میزان کروم در نزدیکی آند
و کاتد به ترتیب 944و  09میلی گرم در لیتر ،اندازه گیری گردید که بیانگر درصد حذف %85از رسوب طی مدت
 84روز بوده است .در سال  2498نزهت حبیبول و همکاران به بررسی حذف قلز سنگین کادمیوم و سرب از خاک
باغچه سبزیجات محلی پرداختند و به درصدهای حذف  %39و  %4419دست یافتند].[93

ج) عملکرد پیل سوختی میکروبی
در پیل سوختی میکروبی حاضر ،بیشترین میزان ولتاژ در حالت مدار باز  594میلی ولت اندازه گیری گردید .زمانیکه
تغییرات در حالت مدار باز نشانگر سه سیکل تقریبا مشابه گردید ،نسبت به ترسیم منحنی پالریزایسون اقدام شد.
منحنی پالریزاسیون میزان مقاومت داخلی پیل و همچنین بیشترین چگالی توان تولیدی راکتور را نشان میدهد.
برای ترسیم این منحنی ،مقاومتهای خارجی از  54444اهم تا  94اهم بر روی مدار بسته شد ،شکل( .[91])3در پیل
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سوختی میکروبی حاضر بیشترین دانسیته توان 9/92وات بر مترمکعب بوده است .همچنین مقاومت داخلی پیل
سوختی میکروبی  9444اهم اندازه گیری گردید .کلیه آزمایشات در دمای محیط اندازه گیری شد و لذا کنترل
خاصی بر روی دما وجود نداشت .مطابق مطالعات پیشین افزایش دما میتواند بر سوخت و ساز باکتری ها تاثیر
گذاشته و سبب افزایش آن گردد] .[28به این ترتیب تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی افزایش می-
یابد] .[93در واقع تولید انرژی الکتریکی در مراحل ابتدایی راه اندازی پیل سوختی میکروبی باال میباشد .عبور جریان
از میان نمونه خاک یا رسوب به هدایت یونی آنها بستگی دارد .تغییرات  pHدر نمونه رسوب سبب ترسیب و به دام
افتادن یونهای فلزی در نزدیکی کاتد شده و میتواند موجبات افزایش مقاومت رسوب را فراهم نماید و میتواند
موجب کاهش تولید جریان الکتریکی گردد].[24 ،93

نتیجهگیری
پیلهای سوختی میکروبی ،یکی از تکنولوژیهای تولید انرژی هستند که میتوانند برای حذف آلودگی رسوبات به کار
میروند .این پیل ها فناوری های دوستادار محیط زیست هستند که از باکتری بعنوان کاتالیست برای اکسیداسیون و
تجزیه مواد آلی و تولید جریان الکتریکی استفاده میشود .نتایج حاصل از آزمایشات امکان استفاده از این روش برای
پاکسازی رسوبات آلوده را نشان میدهد .جریان الکتریکی تولید شده ناشی از اکسیداسیون مواد آلی توسط توده
میکروبی در مقایسه با جریان مورد استفاده در فرآیندهای متداول اصالح خاک یا رسوب به روش الکتروکینتیک
بسیار ناچیز است ولی در عین حال توانایی پاکسازی نمونه خاک یا رسوب را داراست .مطابق نتایج بدست آمده،
حداکثر چگالی توان و جریان الکتریکی تولید شده توسط پیل به ترتیب  9/92وات بر متر مکعب و  44/22آمپر بر
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 مهاجرت فلز سنگین از، روز راهبری پیل سوختی میکروبی84  پس از گذشت بیش از.متر مکعب گزارش شده است
09  و کاتد944  همچنین میزان کروم موجود در رسوب در ناحیه آند.ناحیه آند به سمت کاتد اندازه گیری گردید
.میلی گرم بر لیتر اندازه گیری گردید که نشان از راندمان بسیار خوب این روش در حذف آالینده دارد
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چکیده
در این کار الکترود مس اصالح شده توسط تیواوره برای اکسیداسدیون الکتروکاتدالیتیکی گلدوکز در محلدول سددیم
هیدروکسید  4/9موالر مورد استفاده قدرار گرفدت .خصوصدیات فیزیکدی سدطح الکتدرود اصدالح شدده توسدط روش
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده ی پوشش خوب سدطح الکتدرود
مس با ذرات تیواوره است .در مقایسه با الکترود اصالح نشده ،الکتدرود مدس اصدالح شدده بدا تیدواوره ویژگدی هدای
الکتروکاتالیتیکی خوبی برای اکسیداسیون گلوکز با کاهش در اضافه ولتاژ و افزایش در شدت جریان آندی نشان مدی
دهد .پارامترهای سنتیکی از قبیل ضریب انتقال الکترون ( )αو تعداد الکترونهای در گیدر در مرحلده تعیدین کنندده
سرعت ( )nαبرای اکسایش این ترکیب با استفاده از ولتامتری چرخهای محاسبه شد .الکترود اصالح شده بدا تیدواوره،
حساسیت باال ،انتخاب پذیری و پایداری خوبی دارد ،بنابراین می تواند در پیل سوختی گلوکز مورد استفاده قرار گیرد.
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واژگان کلیدی :اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی ،گلوکز ،تیواوره ،ولتامتری چرخه ای

-1مقدمه
سیستم های الکتروشیمیایی برای بررسی مولکول های کوچک آلی از سال  9184تا بده حداال پیشدرفت هدای قابدل
توجهی داشته اند .اکسیداسیون الکتروکاتالیکی قندها اهمیت بسیاری در پزشکی  ،صدنعت تصدفیه فاضدالب ،سداخت
سلول های سوختی بیولوژیکی و صنایع غذایی دارد .اکسیداسیون گلوکز به عنوان یک مدل ساده بدرای اکسیداسدیون
مولکولهای آلی بزرگ توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .گلوکز یک سوخت تجدید پدذیر ایدده آل
است که توسط فتوسنتز گیاهانی همچون نیشکر و ذرت تولیدد مدی شدود ]9و2و .[3دانسدیته اندرژی تئدوری گلدوکز
 Wh/kg 4434با مرسوم ترین واکنش دهنده ی پیل سوختی مستقیم یعنی متانول  Wh/kg 8944قابل مقایسه است
] .[4گلوکز ارزان قیمت و غیرسمی است و به فراوانی در طبیعت یافت می شود ،سازگار با محیط زیسدت اسدت و بده
آسانی تولید شده و قابل استفاده می باشد]5و .[8یک رویکرد بالقوه برای به دست آوردن انرژی از گلوکز ،تغذیه ی آن
به یک پیل سوختی است که به طور مستقیم سوخت را به منظور تولید انرژی الکتریکی اکسید مدی کندد .طدی دهده
های گذشته گلوکز بطور گسترده بعنوان سوخت در سلول های میکروبی و آنزیمی استفاده شده است ]0و .[6به طدور
معمول ،سلول های سوختی میکروبی دستگاه هدایی هسدتند کده اندرژی شدیمیایی را از طریدق واکدنش کاتدالیزوری
میکروارگانیسم ها به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند و مزیتی همچون طول عمر طوالنی دارند و عمده ترین مشدکل
آنها سختی انتقال الکترون ها از میکروب به الکترود و کاهش عملکرد آن اسدت ]1و .[94از سدوی دیگدر سدلول هدای
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زیستی سوخت آنزیمی ،آنزیم ها را برای کاتالیز اکسیداسیون سوخت و کاهش اکسیژن به کار می برند .بدا ایدن حدال
اکثر آن ها سوخت را بصورت جزئی اکسید می کنند و طول عمر محدودی دارند ،زیرا آنزیم یدک پدروتئین اسدت کده
عموما در محلول بافر طول عمر کوتاه  2تا  6روز دارد ]0و . [1با توجه بده معایدب ذکدر شدده ،سدلول هدای سدوختی
مستقیم گلوکز که از محلول های قلیایی و کاتالیزورهای فلزی پایدار و سازگار با محیط زیست استفاده می کنند ،مورد
توجه قرار گرفته اند .اگر چه اکسیداسیون گلوکز از لحاظ ترمودینامیکی مطلوب به نظر می رسد  ،اما روند آهسدته ی
واکنش آن در الکترودهای معمولی مانع استفاده از آن برای مقاصد تجزیه ای می شود .عالوه بر ایدن  ،در واکدنش بدا
پتانسیل های بسیار باال یک پتانسیل مازاد اضافی باید به کار گرفته شود  ،و در نتیجه انتخابگری کاهش یافته و عالوه
بر این  ،محصوالت واکنش اکسیداسیون باعث آلودگی سطح الکترود می شوند .بندابراین ،نیداز بده توسدعه روش هدای
کاربردی به طور فزاینده برای غلبه بر این مشکل بیش از هر زمانی احساس می شود ]99و .[92از این رو در بخشی از
این کار رفتار الکتروشیمیایی این ترکیب را در سطح الکترود اصالح شده بررسی می کنیم.
در حالی که مطاعات الکتروشیمیایی وسیعی در سطح الکترودها ی طال و نقره صورت گرفته است ،سطح الکترود مس
بدلیل حساسیت باالی آن و واکنش پذیری آن با اکسیژن کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اگرچده فلزاتدی از قبیدل
پالتین ،طال و نقره برای واکنش های آندی و کاتدی خیلی فعال هستند،اما برای کاربردهای ویژه خیلی گران هستند.از
اینرو توجه زیادی برای اصالح سطح الکترود مس به منظور دستیابی به دو هدف زیر صورت گرفته است :تشکیل یدک
الیه پایدار در سطح الکترود به منظور حفاظت از آن در برابر خوردگی و تشکیل یک الیه الکتروکاتدالیتیکی در سدطح
الکترود به منظور افزایش ویزگیهای الکتروشیمیایی الکترود ]93و94و.[95
-4بخش تجربی
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 -9-4مواد شیمیایی
تیواوره ،سدیم هیدروکسید ،گلوکز ،که همه ی آن ها دارای خلوص تجزیه ای بوده ،از شرکت مرک تهیه شده و بدون
خالص سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند .در تهیه کلیه محلول های آزمایشی از آب دو بار تقطیر شدده اسدتفاده
شد.

 -4-4وسایل و تجهیزات
اندازه گیری الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه  AUTOLABمددل  PGSTAT-12سداخت کارخانده Ecochemie

هلند ،متصل به کامپیوتر از طریق حد واسط  USBبرای داده پردازی اطالعات ،انجام گرفته است .تمام آزمایشدات در
دمای آزمایشگاه انجام گرفته است از ترازوی  Shimadzo AEL-200با دقت  ±4/9میلی گرم برای تدوزین جامددات
استفاده شد .برای مطالعه سطح الکترودها و تهیه تصاویر  SEMاز یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی استفاده شدد .در
ایدن کدار از میکروسدکوپ الکتروندی روبشدی یدا  Microscope scaning electronسداخت شدرکت  KYKYو مددل
 EM3200با ولتاژ  26 KVاستفاده شد.
از تکنیددک سدده الکتددرودی جهددت حددذف مداخلدده افددت اهمددی ،در اجددرای ولتددامتری چرخدده ای و بقیدده روش هددای
الکتروشیمیایی استفاده شد .از الکترود مسی با قطر  4mmساخت شرکت آذر الکترود ارومیه در نقش الکترود کار 9و از

- Working electrode

333

1

سیم پالتین در نقش الکترود کمکی 9استفاده شد .در تمام آزمایش های انجدام یافتده الکتدرود  Ag/Agclبده عندوان
الکترود شاهد 2به کار گرفته شد.

 -2-4تهیه الکترود اصالح شده مس(تیواوره) به روش الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار الکترو کاتالیزی
گلوکز
برای این منظور ابتدا سطح الکترود مس با پودر آلومینا پولیش داده شد و پس از آن ابتدا بدا اسدتون و سدپس بدا آب
مقطر شسته شد .الکترود مس در داخل محلول  4/44موالر تیواوره ( 4/344گرم تیدواوره در  94میلدی لیتدر محلدول
هیدروکسید سدیم  4/9موالر) گذاشته شد و با اعمال  98چرخه در محدوده پتانسیل  -4/25تدا ،9 Vسدطح الکتدرود
مس با الیه ای از تیو اوره اصالح گردید .تشکیل الیه تیواوره در سطح الکترود مس بصورت زیر پیش بیندی مدی شدود
[.]98

-Auxiliary electrode
- Reference electrode
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1
2

شکل ( :)9-2نمودار شماتیکی نحوه تشکیل الیه ای از تیواوره بر سطح الکترود مس

-2نتایج و بحث

 -9-2مطالعه رفتار الکتروشیمیایی گلوکز بر روی الکترود مس اصالح شده با تیواوره
برای این منظور ابتدا ولتاموگرام چرخه ای الکترود مس عاری از اصالحگر(برهنه)را در درون  94میلی لیتر از محلول
سدیم هیدروکسید  4/9موالر به عنوان الکترولیت زمینه در غیاب (شکل )c،9-3و در حضدور (شدکل4/54 ،) d،9-3
میلی موالر از گلوکز ثبت نمودیم .همان طور که شکل نشان می دهد در محددوده پتانسدیل اعمدال شدده در حضدور
محلول حاوی گلوکز پیکی در پتانسیل  4/59ولت مشاهده می شود که مؤید الکترواکتیو بودن گلوکز بر روی الکترود
مس می باشد .ولتامتری چرخه ای الکترود اصالح شده با تیواوره در حضور محلول سدیم هیدروکسید در غیاب گلوکز
هیو پیکی حاکی از الکترواکتیو بودن محلول سدیم هیدروکسدید بدر روی الکتدرود اصدالح شدده نشدان نمدی دهدد
(شکل )a،9-3ولی با افزودن گلوکز (شکل )b،9-3شدت دماغه ولتاموگرام حاصدل از اکسیداسدیون گلدوکز بدر روی
الکترود مس اصالح شده نسبت به شدت دماغه الکترود بدون اصالحگر بزرگتر و تیزتر اسدت .همچندین عددم حضدور
پیک در محدوده روبش کاتدی پتانسیل نشان دهنده آن است که رفتار الکتروشیمیایی گلوکز بر روی الکتدرود مدورد
نظر به صورت برگشت ناپذیر می باشد .فعالیت الکتروکاتالیتیکی تیواوره بر سطح الکترود مس بدا جابده جدایی پیدک
گلوکز به سمت پتانسیل های کمتر مثبت تر و تیزی پیک قابل مشاهده است.
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شکل( .)9-3ولتامتری محلول الکترولیت حامل ،شامل سدیم هیدروکسید  4/9Mبا سرعت روبش  54 mV. s-1بر روی الکترودهای)a :
مس اصالح شده در درون محلول سدیم هیدروکسید  ) bمس اصالح شده در حضور 4/54 mMگلوکز و  )Cمس اصالح نشده در درون
محلول سدیم هیدروکسید  )dمس اصالح نشده در حضور  4/54 mMگلوکز

 -4-2اصالح الکترود مس توسط تیواوره به روش الکتروشیمیایی
تیواوره به روش الکتروشیمیایی روی الکترود مس نشانده شد .برای این منظور الکترود مس داخل غلظت مشخصدی از
تیواوره در محلول سدیم هیدروکسید  4/9موالر قرار داده شد و  98چرخه در محدوده پتانسیل  -4/25تدا  9ولدت بدا
سدرعت  50 mv s-1بده الکتدرود اعمدال شدد .سدپس الکتدرود توسدط آب شسدته شدد ودر داخدل محلدول سددیم
هیدروکسید 4/9موالر قرار گرفت .محدوده مناسب روبش پتانسیل بدرای تیمدار الکتدرود فاصدله  -4/25تدا  4/6ولدت
انتخاب گردید .نتایج حاصل نشان داد که شکل ظاهری ولتاموگرام در خالل روبش پتانسیل بدرای یدک الکتدرود تدازه
تهیه شده تغییر نموده و این تغییر تا  98چرخه به تدریج کاهش می یابد ،به طوری که بعدد از ایدن مقددار چرخه(بده
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عنوان تعداد بهینه چرخه های پتانسیل) ،چرخه زنی مکرر پتانسیل اثر قابل مالحظه ای روی شکل ظاهری ولتاموگرام
ها ندارد (شکل.)2-3

شکل ( :)2-3ولتاگرام های چرخه ای الکترود مس پوشیده شده با الیه ای از تیواوره ( )98چرخه با سرعت روبش پتانسیل mv
 54s-1در محلول سدیم هیدروکسید  4/9 Mدر محدوده پتانسیل  -4/25الی  4/6ولت
 (aچرخه اول  )bچرخه شانزدهم
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پیک بارزی در پتانسیل -4/426ولت در طول چرخه اول وجود دارد ،ولی طی چرخه های بعدی ولتاموگرام هدای بدی
شکلی مشاهده می شود .این امر مبین یک تغییر شکل الکتروشیمیایی برگشت ناپذیر در فیلم تیواوره پوشاننده سطح،
در طی مرحله ولتامتری چرخه ای است.
پوشش سطحی الکترود توسط الیه ای از تیواوره از رابطه زیر محاسبه می شود.
Γ = Q/nFA
 Qدر حقیقت تغییر مساحت زیر پیک آندی چرخه ی ولتاگرام می باشدد کده در شدکل مشداهده مدی شدود پوشدش
سطحی الیه ی تیواوره روی الکترود اصالح شده در حدود  8/85×94-0 mol cm-2محاسبه شد.

 -2-2مطالعه مورفولوژی سطح الکترود مس اصالح شده با تیواوره
اطالع از ساختار و اندازه ذرات الکتروکاتالیست ترسیب داده شده بر روی سطوح مختلف از اهمیت زیادی در کداربرد و
کارایی این گونه الکتروکاتالیستها در زمینههای مختلف از جمله به عنوان آند در پیلهای سوختی دارد .زیدرا معلدوم
گشته است که خواص الکتروکاتالیتیکی این ذرات بستگی به اندازه و ساختار آنها دارد [ .]90همزمان با توسعهی ایدن
گونه الکتروکاتالیستها ،مطالعات زیادی در رابطه با ارتباط خواص الکتروکاتدالیتیکی آنهدا بده سداختار و انددازه ذرات
صورت گرفته است .یکی از روشهای معمول برای مطالعه ساختار و اندازه ایدن گونده الکتروکاتالیسدتهدا ،اسدتفاده از
روش میکروسکوپ الکترونی روبشی است .لذا در این کار پژوهشی نیز برای مطالعه مورفولوژی ذرات سطح الکتدرود از
میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است( .شکل  )A،3-3تصدویر الکتروندی روبشدی الکتدرود مدس برهنده را
بالفاصله بعد از صیقل نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر مالحظده مدیشدود سدطح الکتدرود مدس صداف و
یکنواخت بوده و هیو منفذی در آن دیده نمیشود( .شکل  )B،3-3سطح همان الکترود را بعد از نشان دادن الیده ای
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از تیواوره در سطح الکترود مس نشان می دهد و (شکل  )C،3-3سطح ایدن الکتدرود را بعدد از اعمدال  98چرخده در
محدوده  -4/25تا  4/6ولت با سرعت روبش  54میلی ولت بر ثانیه نشان میدهد .همان طور که مشاهده می شدود در
اثر اصالح الیه ای از تیواوره در سطح الکترود تشکیل شده کده بدا اعمدال  98چرخده بده ایدن الکتدرود ذرات ریزتدر و
یکنواخت تر گردیده است.

شکل ( :)3-3تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبرای الکترود مس صیقل داده شده ( )Aو الکترود
مس پس از اصالح توسط تیواوره ( )Bو همان الکترود پس از اعمال  98چرخه (.)C

 -2-2تأثیر غلظت گلوکز
یکی از ویژگیهای الکترود مناسب و ایدهال برای کاربرد در اکسیداسیون مداده مدورد نظدر ،پاسدخ خطدی آن در ازای
افزایش مقادیر مشخصی از آنالیت است .هر چه این محدوده خطی افزایش یابد ،کارایی الکترود افزایش مییابد .جهت
بررسی تأثیر غلظت گلوکز روی جریان آندی حاصل از اکسیداسیون آن در شرایط بهینه شده از غلظت تیواوره و رسدم
منحنی معیارگیری از روش ولتامتری چرخهای استفاده گردیده است .شکل ) (A،4-3ولتداموگرام چرخدهای الکتدرود
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مس اصالح شده را در سدیم هیدروکسید  4/9موالر و حاوی مقادیر فزاینده گلوکز نشان میدهد .مالحظه میگردد که
با افزایش مقدار گلوکز بر ارتفاع دماغه آندی افزوده میشود .شکل ))B،4-3نمودار حاصل از رسم جریان دماغه آنددی
ولتاموگرام چرخهای را برحسب غلظت گوکز نشان میدهد.
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شکل( .)A4-3ولتاموگرام چرخه ای الکترود مس(تیواوره) در محلول های گلوکز  4/41تا 94/26 mMبا سرعت روبش mVs-1
54
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شکل ( .)B،4-3منحنی کالیبراسیون جریان گلوکز

با توجه به منحنی معیارگیری رسم شده از اعمال روش ولتامتری چرخهای ،پاسخ این الکترود در محدوده غلظتی بکار
گرفته شده بصورت یک محدوده خطی واحد بین  4/41تا  94/26میلی موالر میباشد.

 -5-2بررسی اثر سرعت روبش و مطالعات سینتیکی
برای بررسی وتعیین ماهیت جریان آندی وابسته به اکسایش الکتروکاتالیتیکی گلدوکز بدر روی الکتدرود مدس اصدالح
شده ،ولتاموگرامهای چرخهای آن در حضور  2/63 mMاز گلوکز در سرعت روبشهای مختلف رسم شد (شکل ،5-3
.)A
در سیستمهای برگشت پذیر با تغییر سرعت روبش ،پتانسیل پیک جابجا نمیشود در حالی که در سیستمهای کدامالً
برگشت ناپذیر با افزایش سرعت روبش ،پتانسیل پیک جابجا میشود .در مورد سیستم گلوکز که برگشت ناپذیر است،
با افزایش سرعت روبش مقدار پتانسیل به سمت مقادیر مثبت جابجا میشود که به علت حضور محدودیت سدینتیکی
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در فرایند انتقال الکترون و مرحله محدود کننده سرعت میباشد .با توجه به نمودار تغییرات جریان دماغه نسدبت بده
جذر سرعت روبش (شکل  )B ،5-3میتوان نتیجه گرفت که فرایند الکترودی با انتشار کنترل میگردد.
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600

B

500
400
I/µA

300
200
y = 58/946x + 12/685
R² = 0/9978

100
0

10

8

4
6
v0.5 /(mVs-1 )0.5

2

0

شکل( (A) .)5-3ولتاموگرام های چرخه ای الکترود مس اصالح شده با تیواوره در سرعت های رویش ،44،54 ،34 ،24 ،94 ،0 ،5 ، 3
 84و  04 mVs-1در حضور  2/63 mMگلوکز
) (Bنمودار تغییرات جریان دماغه ها نسبت به جذر سرعت روبش

یکی از راههای متداول برای پیش بینی مکانیسم فرایند الکترودی با استفاده از دادههای ولتا متری چرخهای ،بررسی
نحوه وابستگی تابع جریان (جریان نرمالیزه شده نسبت به ریشه دوم سرعت روبش پتانسدیل (  )) Ip/ v0.5بده سدرعت
روبش پتانسیل میباشد ( شکل  .)8-3کاهش سریع تابع جریان متناسب با افزایش سدرعت روبدش و رسدیدن آن بده
مقادیر ثابت ،نشانگر وجود مکانیسم ' ECمی باشد.
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0.003
0.0028

0.0024
0.0022
0.002
0.0018
0.0016
0.0014

Curret function/A(Vs-1)-0.5

0.0026

0.0012
0.001

80

60

40
)V/(vs-1

20

0

شکل ( .)8-3نمودار تغییرات  I / v1/2بر حسب سرعت روبش پتانسیل.

 -6-2برآورد تعداد الکترون های شرکت کننده در مرحله تعیین کننده سرعت
تعداد الکترون های شرکت کننده در مرحله تعیین کننده سرعت را میتوان با اسدتفاده از رسدم منحندیهدای تافدل
بدست آورد .نمودار تافل که در آن وابستگی جریان حاصل از فرایند الکترودی به فوق پتانسیل اعمالی بررسدی مدی-
شود ،از آنالیز ولتاموگرامهای رسم شده با سرعت روبشهای پایین قابل دستیابی است .از رسم نمدودار پتانسدیل بدر
حسب ( logIدر قسمت صعودی ولتاموگرام با سرعت روبش پایین) و با استفاده از شیب این نمودار ،طبق معادله زیدر
میتوان تعداد الکترونهای درگیر در مرحله تعیین کننده سرعت را بدست آورد.
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2.3RT
2.3RT
log I 0 
log I
(1   ) n F
(1   )n F



شکل ( )0-3منحنی تافل رسم شده برای غلظت  2/63 mMگلوکز را در سرعت روبش  5 mV.s-1نشان میدهد.

شکل(  .)0-3منحنی تافل رسم شده برای غلظت  2/63mMگلوکز

براساس این نمودار یک منطقه با شیب ( 4/92 )V/decadeمشاهده میگردد .با استفاده از مقادیر شیب این خط و با
فرض اینکه  αرا برابر با  4/5بگیریم ،میتوان مقادیر  nαرا برای الکترواکسایش گلوکز در سطح الکترود مدس اصدالح
شده بصورت زیر محاسبه نمود:
nα(1-α)=6/875
nα= 6/748 1
αa= 6/264
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همچنین می توان مقدار تغییرات چگالی جریان ( )J0را با استفاده از شیب نمدودار تافدل بده دسدت آورد کده بدرای
الکترواکسایش گلیسین در سطح الکترود خمیر کربن اصالح شده مقدار  J0برابر  9/62×94-8 Acm-2محاسبه شد.
از سویی دیگر برای یک واکنش کامالً برگشت ناپذیر و در غیاب هر گونه افت اهمی ارتباط بین لگاریتم سرعت روبش
و پتانسیل دماغه به کمک معادله زیر توصیف میگردد [.]96
E p  ( b2 )logv  const .

که در آن  Epپتانسیل دماغه b ،شیب تافل و  vسرعت روبش پتانسیل میباشد.
شکل ( )6-3تغییرات خطی پتانسیل دماغه آندی اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی گلوکز را برحسدب لگداریتم سدرعت
روبش پتانسیل نشان میدهد .مقدار شیب بدست آمده برای خط مذکور برابر 80/943میلی ولدت اسدت .بندابراین بدا
محاسبه شیب تافل و جایگذاری شیب تافل در عبارت  2.3RT/nα(1-α)Fو با جایگذاری  nαکه برابر با یک بدسدت
آمده است ،ضریب انتقال آندی  αaبرابر  4/58محاسبه میگردد.
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شکل( .)6-3نمودار  Epبر حسب ) log (vدر محلول سدیم هیدروکسید  4/9Mبرای الکترود اصالح شده در غلظت 2/63 mM
گلوکز

 -7-2بررسی آمپرومتری هیدرودینامیک گلوکز بر الکترود مس اصالح شده با تیواوره
به منظور افزایش حساسیت الکترود مس اصالح شده با تیواوره در اندازه گیری گلوکز و کاهش حدد تشدخیص روش،
امکان کاربرد آن به عنوان یک حسگر آمپرومتری در محلول مورد بررسی قرار گرفته است .با افزایش مقادیر معینی از
محلول گلوکز با غلظت معلوم ،بر مقدار جریان ایستا نیز افزوده می شود .آمپروگرام بدست آمده در شدکل ()A ،1-3
نشان داده شده است .همچنین شکل ( )B ،1-3نمودار معیار گیری آمپروگرام گلوکز را نشان می دهد.
طبق نمودار ( ،) B،1-3پاسخ الکترود بصورت محدوده خطی  4/44تا  4/31 mMمی باشد و حد -تشخیص محاسبه
شده  4/498 mMاست.

60

A

50

40

20

10

0
600

347

500

400

300
t/s

200

100

0

I/µA

30

50

45

B

40
35
30
20

I/µA

25
15

y = 108.45x + 1.8788
R² = 0.9984

10

5
0
0.5

0.4

0.2
0.3
Concentration 0f Glucose/mM

0.1

0

( )A .)1-3نمودار آمپرومتری گلوکز در محدوده ی غلظتی  4/44تا  4/31 mMو  )Bنمودار معیارگیری آمپروگرام گلوکز

 -1-2اندازه گیری گلوکز در نمونه حقیقی به روش آمپرومتری هیدرودینامیک
به منظور افزایش حساسیت الکترود اصالح شده با تیواوره در اندازه گیری گلوکز و کاهش حد تشخیص روش ،امکدان
کاربرد آن به عنوان یک حسگر آمپرومتری در گلوکز و کاهش حد تشخیص روش ،امکان کداربرد آن بده عندوان یدک
حسگر آمپرومتری درمحلول متحرک مورد بررسی قرار گرفته است .نظر به اینکه روش آمپرومتری از جمله روشدهای
تجزیه ای مبتنی بر شاهدگیری است  ،در کار پژوهشی حاضر از روش افزایش استاندارد استفاده گردیده است .بدرای
این منظور ،الکترود اصالح شده را در محلولی از سدیم هیدروکسید  4/9موالر که با سرعت ثابتی به هم زده میشدود،
شناور ساخته و پتانسیل آن نسبت به الکترود مرجع در چنان مقداری تثبیت میگردد که روی سکوی انتشار اکسایش
گلوکز قرار گیرد .سپس اقدام به اندازه گیری جریان می نماییم .با افزایش  5 mLاز محلول سرم قندی و چهار مرحله
افزایش محلول اسدتاندارد  4/45 Mگلدوکز بده حجدم  94 μLبدر روی سدل حداوی  5 mLسددیم هیدروکسدید،
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آمپروگرام بدست آمده در شکل ( )94-3حاصل می گردد .از برون یابی تغییرات شدت جریان دماغه برحسب غلظدت
محلول های استاندارد افزوده شده و از روی طول از مبداء این نمودار غلظت گلوکز سرم قنددی را محاسدبه میکندیم
[.]91

جدول ( :)9-3نتایج حاصل از سه بار آنالیز سرم قندی به روش افزایش استاندارد با تکنیک آمپرومتری

شماره آنالیز

9

4

2

غلظت گلوکز سرم قندی

92/58

92/56

92/84

()μΜ
غلظت در  90میکرو لیتر

92/50 ×94-3

92/51×94-3

92/89×94-3

محلول نمونه( )mol/Lit
مقدار به دست آمده ( )mg

349

24/1

25

25/9

شکل ( )94-3آمپروگرام اندازه گیری سرم قندی به روش افزایش استاندارد و سه مرحله افزایش محلول استاندارد  4/45موالر گلوکز به
حجم  94µlدر محلول  4/9 NaOHموالر و به فاصله های زمانی  54ثانیه

شکل ( )99-3منحنی معیارگیری مربوط به افزایش استاندارد حاصل از سه مرحله افزایش متوالی  94 μLمحلول استاندارد گلوکز
 4/45موالر در محلول  4/9 NaOHموالر
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نتیجهگیری-2
 بستری مناسب و ارزان قیمت است که به سادگی سطح آن توسط روش ها و مواد، الکترود مس به عنوان الکترود کار
 الکترود مس اصالح شده توسط تیواوره خاصیت کاتالیتیکی خوبی نسبت به اکسایش گلدوکز.مختلف اصالح می شود
 انتخاب پذیری و،با کاهش در اضافه ولتاژ و افزایش شدت جریان پیک آندی نشان می دهد و همچنین حساسیت باال
. بنابراین می تواند در پیل سوختی گلوکز مورد استفاده قرار گیرد،پایداری خوبی دارد
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ساخت و کاربردالکترود مس اصالح شده با تیواوره برای الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول
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چکیده
در این پژوهش اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی اتیلن گلیکول در سطح الکترود مس اصالح شده بدا فدیلم تیدواوره در
محیط قلیایی بررسی شده است .فیلم تیواوره عملکرد الکتروکاتالیتیکی الکترود مس را در مقایسه با الکتدرود اصدالح
نشده افزایش می دهد .خصوصیات فیزیکی سطح الکترود اصالح شده توسدط روش میکروسدکوپ الکتروندی روبشدی
( ) SEMمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده ی پوشش خوب سدطح الکتدرود مدس بدا ذرات تیدواوره اسدت.
الکترود اصالح شده فعالیت کاتالیتیکی خوبی را برای اکسایش اتیلن گلیکول نشان می دهد ،به طوریکه جریان پیدک
اکسیداسیون به صورت خطی با غلظت اتیلن گلیکول متناسب اسدت .پارامترهدای سدنتیکی از قبیدل ضدریب انتقدال
الکترون ( )αو تعداد الکترونهای در گیر در مرحله تعیین کننده سرعت ( )nαو تغییدرات چگدالی جریدان( ) J0بدرای
اکسایش این ترکیب با استفاده از ولتامتری چرخهای محاسبه شد .الکترود اصالح شدده بدا تیدواوره ،حساسدیت بداال،
انتخاب پذیری و پایداری خوبی دارد ،بنابراین می تواند در پیل سوختی مورد استفاده قرار گیرد.
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واژگان کلیدی :اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی ،اتیلن گلیکول ،تیواوره ،ولتامتری چرخه ای

-9مقدمه
سلول های سوختی که به طور مستقیم از الکل ها بعنوان سوخت استفاده می کنند منابع انرژی مناسبی برای موبایدل
و ابزارهای قابل حمل می باشند .الکل بدون نیاز به اصالح شیمیایی ،بطور مستقیم به سلول سوختی تزریق می شود و
س پس در آند اکسید شده و اکسیژن در کاتد کاهش می یابد .سوخت های مایع مانند الکل ها با وزن مولکدولی پدایین
که دانسیته اندرژی بداالیی دارندد ،فرآیندد ذخیدره سدازی و انتقدال آسدان تدری در مقایسده بدا سدوخت هدای گدازی
دارند]9و2و .[3اتیلن گلیکول یک جایگزین بالقوه برای سوخت متانول است و به علدت رانددمان بداالی تبددیل اندرژی
الکتریکی در هر دو شرایط اسدیدی و بدازی بدرای مطالعدات کداربردی سدلول هدای سدوختی مسدتقیم اسدتفاده مدی
شود]4و .[5این روزها الکل ها یی که وزن مولکولی بیشتری از اتانول دارند بعلت دالیلی چون سمیت کم ،نقطه جوش
باال ،انرژی ویژه باال و تجدیدپذیری بعنوان سوخت در سلول های سوختی الکلی مستقیم مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده
اند]8و.[0اگر چه اکسیداسیون اتیلن گلیکول از لحاظ ترمودینامیکی مطلوب به نظر مدی رسدد  ،امدا روندد آهسدته ی
واکنش آن در الکترودهای معمولی مانع استفاده از آن برای مقاصد تجزیه ای می شود .بنابراین ،نیاز بده توسدعه روش
های کاربردی به طور فزاینده برای غلبه بر این مشکل بیش از هر زمانی احساس می شود]6و .[1از این رو در بخشدی
از این کار رفتار الکتروشیمیایی این ترکیب را در سطح الکترود اصالح شده بررسی می کنیم.
تالش های زیادی برای اکسایش اتیلن گلیکول در سطح الکترودهای مختلف مانند طال و نقدره صدورت گرفتده
است ،از طرفی سطح الکترود مس بدلیل حساسیت باالی آن و واکنش پذیری آن با اکسیژن کمتدر مدورد توجده قدرار
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گرفته است .اگرچه فلزاتی از قبیل پالتین ،طال و نقره برای واکنش های آندی و کاتدی خیلی فعال هسدتند،اما بدرای
کاربردهای ویژه خیلی گران هستند.از اینرو توجه زیادی برای اصالح سطح الکترود مس به منظور دستیابی به دو هدف
زیر صورت گرفته است :تشکیل یک الیه پایدار در سطح الکترود به منظور حفاظت از آن در برابر خدوردگی و تشدکیل
یک الیه الکتروکاتالیتیکی در سطح الکترود به منظور افزایش ویزگیهای الکتروشیمیایی الکترود]94و99و.[92

-4بخش تجربی
 -9-4مواد شیمیایی
تیواوره ،سدیم هیدروکسید ،اتیلن گلیکول ،که همه ی آن ها دارای خلوص تجزیه ای بوده ،از شرکت مرک تهیه شدده
و بدون خالص سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند .در تهیه کلیه محلول های آزمایشی از آب دو بدار تقطیدر شدده
استفاده شد.
 -4-4وسایل و تجهیزات

اندازه گیری الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه  AUTOLABمدل  PGSTAT-12سداخت کارخانده Ecochemie

هلند ،متصل به کامپیوتر از طریق حد واسط  USBبرای داده پردازی اطالعات ،انجام گرفته است .تمام آزمایشات در
دمای آزمایشگاه انجام گرفته است از ترازوی  Shimadzo AEL-200با دقت  ±4/9میلی گرم برای توزین جامددات
استفاده شد .برای مطالعه سطح الکترودها و تهیه تصاویر  SEMاز یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی استفاده شد .در

355

ایدن کدار از میکروسدکوپ الکتروندی روبشدی یدا  Microscope scaning electronسداخت شدرکت  KYKYو مددل
 EM3200با ولتاژ  26 KVاستفاده شد.
از تکنیددک سدده الکتددرودی جهددت حددذف مداخلدده افددت اهمددی ،در اجددرای ولتددامتری چرخدده ای و بقیدده روش هددای
الکتروشیمیایی استفاده شد .از الکترود مسی با قطر  4mmساخت شرکت آذر الکترود ارومیه در نقش الکترود کار 9و از
سیم پالتین در نقش الکترود کمکی 2استفاده شد .در تمام آزمایش های انجدام یافتده الکتدرود  Ag/Agclبده عندوان
الکترود شاهد 3به کار گرفته شد.
 -2-4تهیه الکترود اصالح شده مس(تیواوره) به روش الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار الکترو کاتالیزی
گلوکز
برای این منظور ابتد ا سطح الکترود مس با پودر آلومینا پولیش داده شد و پس از آن ابتدا بدا اسدتون و سدپس بدا آب
مقطر شسته شد .الکترود مس در داخل محلول  4/44موالر تیواوره ( 4/344گرم تیدواوره در  94میلدی لیتدر محلدول
هیدروکسید سدیم  4/9موالر) گذاشته شد و با اعمال  98چرخه در محدوده پتانسیل  -4/25تدا ،9 Vسدطح الکتدرود
مس با الیه ای از تیو اوره اصالح گردید .تشکیل الیه تیواوره در سطح الکترود مس بصورت زیر پیش بیندی مدی شدود
[.]93

1

- Working electrode
-Auxiliary electrode
3
- Reference electrode
2
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شکل ( :)9-2نمودار شماتیکی نحوه تشکیل الیه ای از تیواوره بر سطح الکترود مس

-2نتایج و بحث
 -9-2اصالح الکترود مس توسط تیواوره به روش الکتروشیمیایی
تیواوره به روش الکتروشیمیایی روی الکترود مس نشانده شد .برای این منظور الکترود مس داخل غلظت مشخصدی از
تیواوره در محلول سدیم هیدروکسید  4/9موالر قرار داده شد و  98چرخه در محدوده پتانسیل  -4/25تدا  9ولدت بدا
سدرعت  50 mv s-1بده الکتدرود اعمد ال شدد .سدپس الکتدرود توسدط آب شسدته شدد ودر داخدل محلدول سددیم
هیدروکسید 4/9موالر قرار گرفت .محدوده مناسب روبش پتانسیل بدرای تیمدار الکتدرود فاصدله  -4/25تدا  4/6ولدت
انتخاب گردید .نتایج حاصل نشان داد که شکل ظاهری ولتاموگرام در خالل روبش پتانسیل بدرای یدک الکتدرود تدازه
تهیه شده تغییر نموده و این تغییر تا  98چرخه به تدریج کاهش می یابد ،به طوری که بعدد از ایدن مقددار چرخه(بده
عنوان تعداد بهینه چرخه های پتانسیل) ،چرخه زنی مکرر پتانسیل اثر قابل مالحظه ای روی شکل ظاهری ولتاموگرام
ها ندارد (شکل.)9-3
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شکل ( :)9-3ولتاگرام های چرخه ای الکترود مس پوشیده شده با الیه ای از تیواوره ( )98چرخه با سرعت روبش پتانسیل 54 mv s-1
در محلول سدیم هیدروکسید  4/9 Mدر محدوده پتانسیل  -4/25الی  4/6ولت
 (aچرخه اول  )bچرخه شانزدهم

پیک بارزی در پتانسیل -4/426ولت در طول چرخه اول وجود دارد ،ولی طی چرخه های بعدی ولتاموگرام هدای بدی
شکلی مشاهده می شود .این امر مبین یک تغییر شکل الکتروشیمیایی برگشت ناپذیر در فیلم تیواوره پوشاننده سطح،
در طی مرحله ولتامتری چرخه ای است.
پوشش سطحی الکترود توسط الیه ای از تیواوره از رابطه زیر محاسبه می شود.
Γ = Q/nFA
 Qدر حقیقت تغیی ر مساحت زیر پیک آندی چرخه ی ولتاگرام می باشدد کده در شدکل مشداهده مدی شدود پوشدش
سطحی الیه ی تیواوره روی الکترود اصالح شده در حدود  8/85×94-0 mol cm-2محاسبه شد.
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 -4-2مطالعه مورفولوژی سطح الکترود مس اصالح شده با تیواوره
اطالع از ساختار و اندازه ذرات الکتروکاتالیست ترسیب داده شده بر روی سطوح مختلف از اهمیت زیادی در کداربرد و
کارایی این گونه الکتروکاتالیستها در زمینههای مختلف از جمله به عنوان آند در پیلهای سوختی دارد .زیدرا معلدوم
گشته است که خواص الکتروکاتالیتیکی این ذرات بستگی به اندازه و ساختار آنها دارد [ .]94همزمان با توسعهی ایدن
گونه الکتروکاتالیستها ،مطالعات زیادی در رابطه با ارتباط خواص الکتروکاتدالیتیکی آنهدا بده سداختار و انددازه ذرات
صورت گرفته است .یکی از روشهای معمول برای مطالعه ساختار و اندازه ایدن گونده الکتروکاتالیسدتهدا ،اسدتفاده از
روش میکروسکوپ الکترونی روبشی است .لذا در این کار پژوهشی نیز برای مطالعه مورفولوژی ذرات سطح الکتدرود از
میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است( .شکل  )A،2-3تصدویر الکتروندی روبشدی الکتدرود مدس برهنده را
بالفاصله بعد از صیقل نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر مالحظده مدیشدود سدطح الکتدرود مدس صداف و
یکنواخت بوده و هیو منفذی در آن دیده نمیشود( .شکل  )B،2-3سطح همان الکترود را بعد از نشان دادن الیده ای
از تیواوره در سطح الکترود مس نشان می دهد و (شکل  )C،2-3سطح ایدن الکتدرود را بعدد از اعمدال  98چرخده در
محدوده  -4/25تا  4/6ولت با سرعت روبش  54میلی ولت بر ثانیه نشان میدهد .همان طور که مشاهده می شدود در
اثر اصالح الیه ای از تیواوره در سطح الکترود تشکیل شده کده بدا اعمدال  98چرخده بده ایدن الکتدرود ذرات ریزتدر و
یکنواخت تر گردیده است.
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شکل ( :)3-3تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبرای الکترود مس صیقل داده شده ( )Aو الکترود مس پس
از اصالح توسط تیواوره ( )Bو همان الکترود پس از اعمال  98چرخه (.)C

 -2-2مطالعه رفتار الکتروشیمیایی اتیلن گلیکول بر روی الکترود مس اصالح شده با تیواوره
برای این منظور ابتدا ولتاموگرام چرخه ای الکترود مس عاری از اصالحگر(برهنه)را در درون  94میلی لیتر از محلول
سدیم هیدروکسید  4/9موالر به عنوان الکترولیت زمینه در غیاب (شکل )c،3-3و در حضور (شکل 1 ،) d، 3-3میلی
موالر از اتیلن گلیکول ثبت نمودیم .همان طور که شکل نشان می دهد در محدوده پتانسیل اعمدال شدده در حضدور
محلول حاوی اتیلن گلیکول پیکی در پتانسیل 4/03ولت مشاهده می شود که مؤید الکترواکتیو بودن اتیلن گلیکدول
بر روی الکترود مس می باشد .ولتامتری چرخه ای الکترود اصالح شده با تیواوره در حضور محلول سدیم هیدروکسید
در غیاب اتیلن گلیکول هیو پیکی حاکی از الکترواکتیو بودن محلول سدیم هیدروکسید بر روی الکترود اصالح شدده
نشان نمی دهد (شکل ) a،3-3ولی بدا افدزودن اتدیلن گلیکدول (شدکل )b،3-3شددت دماغده ولتداموگرام حاصدل از
اکسیداسیون اتیلن گلیکول بر روی الکترود مس اصالح شده نسبت به شدت دماغه الکترود بدون اصالحگر بزرگتر و
تیزتر است  .همچنین عدم حضد ور پیدک در محددوده روبدش کاتددی پتانسدیل نشدان دهندده آن اسدت کده رفتدار
الکتروشیمیایی اتیلن گلیکول بر روی الکترود مورد نظر به صورت برگشت ناپذیر می باشد .فعالیت الکتروکاتدالیتیکی
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تیواوره بر سطح الکترود مس با جابه جایی پیک اتیلن گلیکول به سمت پتانسیل های کمتر مثبت تر و تیدزی پیدک
قابل مشاهده است.

شکل( .)3-3ولتامتری محلدول الکترولیدت حامدل ،شدامل سددیم هیدروکسدید  4/9Mبدا سدرعت روبدش 54 mV. s-1بدر روی
الکترودهای )a :مس اصالح شده در درون محلول سدیم هیدروکسید  ) bمس اصالح شده در حضور  1 mMاتیلن گلیکول
 )Cمس اصالح نشده در درون محلول سدیم هیدروکسید  )dمس اصالح نشده در حضور  1 mMاتیلن گلیکول

 -2-2تأثیر غلظت اتیلن گلیکول
یکی از ویژگیهای الکترود مناسب و ایدهال برای کاربرد در اکسیداسیون مداده مدورد نظدر ،پاسدخ خطدی آن در ازای
افزایش مقادیر مشخصی از آنالیت است .هر چه این محدوده خطی افزایش یابد ،کارایی الکترود افزایش مییابد .جهت
بررسی تأثیر غلظت اتیلن گلیکول روی جریان آندی حاصل از اکسیداسیون آن در شرایط بهینه شده از غلظت تیواوره
و رسم منحنی معیارگیری از روش ولتامتری چرخهای استفاده گردیده است .شکل ) (4-3ولتاموگرام چرخهای الکترود
مس اصالح شده را در سدیم هیدروکسید  4/9موالر و حاوی مقادیر فزاینده اتیلن گلیکول نشان میدهد .مالحظه می-

361

گردد که با افزایش مقدار اتیلن گلیکول بر ارتفاع دماغه آندی افزوده میشدود .شدکل)  (4-3نمدودار حاصدل از رسدم
جریان دماغه آندی ولتاموگرام چرخهای را برحسب غلظت اتیلن گلیکول نشان میدهد.

شکل( .)4-3ولتاموگرام چرخه ای الکترود مس(تیواوره) در محلول های اتیلن گلیکول  4/51تا 26/50 mMبا سرعت روبش
54 mVs-1

شکل ( .)4-3منحنی کالیبراسیون جریان اتیلن گلیکول
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با توجه به منحنی معیارگیری رسم شده از اعمال روش ولتامتری چرخهای ،پاسخ این الکترود در محدوده غلظتی بکار
گرفته شده بصورت یک محدوده خطی واحد بین 4/51تا  26/50میلی موالر میباشد.

 -5-2بررسی اثر سرعت روبش و مطالعات سینتیکی
برای بررسی وتعیین ماهیت جریان آندی وابسته به اکسایش الکتروکاتالیتیکی اتدیلن گلیکدول بدر روی الکتدرود مدس
اصالح شده ،ولتاموگرامهای چرخهای آن در حضور  0/4 mmاز اتیلن گلیکول در سرعت روبشهای مختلف رسم شدد
(شکل .)A ،5-3
در سیستمهای برگشت پذیر با تغییر سرعت روبش ،پتانسیل پیک جابجا نمیشود در حالی که در سیستمهدای کدامالً
برگشت ناپذیر با افزایش سرعت روبش ،پتانسیل پیک جابجا میشود .در مورد سیستم اتیلن گلیکول که برگشت ناپذیر
است ،با افزایش سرعت روبش مقدار پتانسیل به سمت مقادیر مثبت جابجا میشدود کده بده علدت حضدور محددودیت
سینتیکی در فرایند انتقال الکترون و مرحله محدود کننده سرعت میباشد .با توجه به نمودار تغییرات جریدان دماغده
نسبت به جذر سرعت روبش (شکل  )b ،5-3میتوان نتیجه گرفت که فرایند الکترودی با انتشار کنترل میگردد.
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شکل( (a) .)5-3ولتاموگرام های چرخه ای الکترود مس اصالح شده با تیواوره در سرعت های رویش ، 24،34 ،95 ،94 ،0 ،5 ، 3
 04 ،84 ، 54، 44و  64 mVs-1در حضور  0/4 mMاتیلن گلیکول
 (bنمودار تغییرات جریان دماغه ها نسبت به جذر سرعت روبش

یکی از راههای متداول برای پیش بینی مکانیسم فرایند الکترودی با استفاده از دادههای ولتا متری چرخهای ،بررسی
نحوه وابستگی تابع جریان (جریان نرمالیزه شده نسبت به ریشه دوم سرعت روبش پتانسیل (  )) Ip/ v0.5به سدرعت
روبش پتانسیل میباشد (شکل  .)8-3کاهش سریع تابع جریان متناسب با افدزایش سدرعت روبدش و رسدیدن آن بده
مقادیر ثابت ،نشانگر وجود مکانیسم ' ECمی باشد.

شکل ( .)8-3نمودار تغییرات  I / v1/2بر حسب سرعت روبش پتانسیل.
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 -9-5-2برآورد تعداد الکترونهای شرکت کننده در مرحله تعیین کننده سرعت
تعداد الکترونهای شرکت کننده در مرحله تعیین کننده سرعت را میتوان با استفاده از رسم منحنیهای تافل بدسدت
آورد .نمودار تافل که در آن وابستگی جریان حاصل از فرایند الکترودی به فوق پتانسیل اعمدالی بررسدی مدیشدود ،از
آنالیز ولتاموگرامهای رسم شده با سرعت روبشهای پایین قابل دستیابی است .از رسم نمودار پتانسیل بر حسب logI

(در قسمت صعودی ولتاموگرام با سرعت روبش پایین) و با استفاده از شیب این نمودار ،طبق معادله زیر میتوان تعداد
الکترونهای درگیر در مرحله تعیین کننده سرعت را بدست آورد.
2.3RT
2.3RT
log I 0 
log I
(1   ) n F
(1   )n F



شکل ( )0-3منحنی تافل رسم شده برای غلظت  0/4 mMاتیلن گلیکول را در سرعت روبش  5 mV.s-1نشان می-
دهد

شکل(  .)0-3منحنی تافل رسم شده برای غلظت  0/4mMاتیلن گلیکول
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براساس این نمودار یک منطقه با شیب ( 4/9458 )V/decadeمشاهده میگردد .با استفاده از مقادیر شیب این خط
و با فرض اینکه  αرا برابر با  4/5بگیریم ،میتوان مقادیر  nαرا برای الکترواکسایش اتیلن گلیکدول در سدطح الکتدرود
مس اصالح شده بصورت زیر محاسبه نمود:
nα(1-α)=0/504
nα= 0/18 8
αa= 0/494

همچنین می توان مقدار تغییرات چگالی جریان ( )J0را با استفاده از شیب نمدودار تافدل بده دسدت آورد کده بدرای
الکترواکسایش اتیلن گلیکول در سطح الکترود مس اصالح شده مقدار  J0برابر  9/8 × 94-0 Acm-2محاسبه شد.
از سویی دیگر برای یک واکنش کامالً برگشت ناپذیر و در غیاب هر گونه افت اهمی ارتباط بین لگاریتم سرعت روبش
و پتانسیل دماغه به کمک معادله زیر توصیف میگردد.
E p  ( b2 )logv  const .

که در آن  Epپتانسیل دماغه b ،شیب تافل و  vسرعت روبش پتانسیل میباشد.
شکل ( )26-3تغییرات خطی پتانسیل دماغه آندی اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی اتیلن گلیکول را برحسدب لگداریتم
سرعت روبش پتانسیل نشان میدهد .مقدار شیب بدست آمده برای خط مذکور برابر 62/841میلی ولت است.
بنابراین با محاسبه شیب تافل و جایگذاری شیب تافل در عبارت  2.3RT/nα(1-α)Fو با جایگذاری  nαکده برابدر بدا
یک بدست آمده است ،ضریب انتقال آندی  αaبرابر  4/84محاسبه میگردد.
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شکل( .)6-3نمودار  Epبر حسب ) log (vدر محلول سدیم هیدروکسید  4/9Mبرای الکترود اصالح شده در غلظت 0/4 mM
اتیلن گلیکول

 -6-2مطالعه اکسایش الکتروکاتالیتیکی اتیلن گلیکول در سطح الکترود مس اصالح شده با تیواوره بهه
روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه
کرنوآمپروگرام های بدست آمده برای یک سری از محلول های اتیلن گلیکول با غلظت های مختلدف در شدکل(،1-3
 )Aنشان داده شده است  .افزایش در غلظت اتیلن گلیکول باعث افزایش در جریان پیک آندی می شدود  .در شدکل
(، (B،1-3نمودار جریان بر حسب غلظت اتیلن گلیکول نشان داده شده است.
شکل( )94-3نمودارهای جریان بر حسب  t-1/2برای غلظت های مختلف اتیلن گلیکول را نشان می دهد .تمام نمدودار
ها به صورت خطی بدست آمدند که نشان می دهد اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی اتدیلن گلیکدول در سدطح الکتدرود
اصالح شده با فرایند انتشار کنترل می گردد.
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شکل ( (a) .)1-3کرنوآمپروگرامهای بدست آمده برای الکترود اصالح شده در محلول سدیم هیدروکسید  4/9 Mدر حضور اتیلن گلیکول
با غلظتهای 8/54 ) j ، 5/88 )i ، 4/08 )h ،3/64 )g ،2/19 )f ،9/18 )e ،9/50 )d ،4/11 )c ،4/51 )b ،4/4 )a :و (b 0/4 mM )k
نمودار جریان بر حسب غلظت در t = 94 S
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شکل( : (a) .)94-3نمودارهای  iبر حسب  t−1/2بدست آمده برای کرونوآمپروگرام های شکل ()1-3
و شکل) (Bرابطه ی خطی بین شیب خطوط بدست آمده از نمودار) (Aو غلظت های مختلف اتیلن گلیکول

 -9-6-2محاسبه ثابت سرعت کاتالیتیکی اتیلن گلیکول بر روی الکترود مس اصالح شده با تیواوره
از کرونوآمپرومتری می توان برای ارزیابی ثابت سرعت کاتالیتیکی ( )kcatبرای واکنش شیمیایی مابین اتیلن گلیکول و
سایت های ردوکس جذب سطحی شده استفاده کرد .با استفاده از شیب منحنی  Icat/ILدر مقابل  t1/2مدیتدوانیم بده
راحتی مقدار  Kcatرا برای غلظت سوبسترای داده شده طبق معادله زیر محاسبه کنیم (شکل .)99-3

شکل( .)99-3نمودار  Icat/ILبر حسب  t1/2مربوط به کرنوآمپروگرام الکترود مس اصالح شده در حضور  9/50 mMاز اتیلن
گلیکول در درون محلول سدیم هیدروکسید .4/9 M

از روی شیب نمودار اخیر عددی برابر با  9/83×943 cm3 mol-1 s-1برای ثابدت سدرعت کاتدالیتیکی غلظدت mM
 9/50اتیلن گلیکول بدست میآید.
 -7-2بررسی آمپرومتری هیدرودینامیک اتیلن گلیکول بر الکترود مس اصالح شده با تیواوره
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به منظور افزایش حساسیت الکترود مس اصالح شده با تیواوره در اندازه گیری اتیلن گلیکول و کاهش حدد تشدخیص
روش ،امکان کاربرد آن به عنوان یک حسگر آمپرومتری در محلول مورد بررسی قرار گرفته است .بدرای ایدن منظدور،
الکترود اصالح شده را در محلولی از  NaOHکه با سرعت ثابتی به هم زده می شود ،شناور ساخته و پتانسیل الکترود
مرجع در چنان مقداری تثبیت می کنیم که روی سکوی انتشار اکسایش اتیلن گلیکول قرار گیدرد و جریدان ناشدی از
افزایش اتیلن گلیکول با غلظت های مشخص از محلول استاندارد آن ،در فواصل زمانی ثابتی ثبت می گردد .با افزایش
مقادیر معینی از محلول اتیلن گلیکول با غلظت معلوم ،بر مقدار جریان ایستا نیز افزوده می شدود .آمپروگدرام بدسدت
آمده در شکل ( )A،92-3نشان داده شده است .همچنین شدکل ( )B،92-3نمدودار معیدار گیدری آمپروگدرام اتدیلن
گلیکول را نشان می دهد.
طبق نمودار ( ،) B،92-3پاسخ الکترود بصورت محدوده خطی  4/45تا  4/58 mMمی باشد و حد -تشخیص محاسبه
شده 4/436 mMاست.

-2نتیجهگیری
الکترود مس به عنوان الکترود کار  ،بستری مناسب و ارزان قیمت است که به سادگی سطح آن توسط روش ها و مواد
مختلف اصالح می شود .الکترود مس اصالح شده توسط تیواوره خاصیت کاتالیتیکی خوبی نسبت به اکسدایش اتدیلن
گلیکول با کاهش در اضافه ولتاژ و افزایش شدت جریان پیک آندی نشان می دهد و همچنین حساسیت باال ،انتخاب
پذیری و پایداری خوبی دارد ،بنابراین می تواند در پیل سوختی مورد استفاده قرار گیرد.
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) نمودار معیارگیری آمپروگرامB  و4/58 mM  تا4/45 ) نمودار آمپرومتری اتیلن گلیکول در محدوده ی غلظتیA .)92-3(
اتیلن گلیکول

منابع و مراجع-5
[1] Gisele A. B. Mello, Pedro H. B. Fernandes, Martha Janete de Giz and Giuseppe A. Camara
Sociedade Brasileira de Química 54 (2017) 1123-1131
[2] Sun S G, Chen A C, Huang T S, Li J B and Tian Z W . Electroanal. Chem. 340)2991 (213.

373

[3] A. Zalineeva, S. Baranton, C. Coutanceau, Electrochem. Commun. 34 (2013) 335.
[4] Y. Kim, H.J. Kim, Y.S. Kim, S.M. Choi, M.H. Seo, W.B. Kim, J. Phys. Chem. C 116
(2012) 18093.
[5] M. Sim_es, S. Baranton, C. Coutanceau, Appl. Catal. B 2010, 93, 354 –362.
[6] M. Y. Zheng, A. Q. Wang, N. Ji, J. F. Pang, X. D. Wang, T. Zhang, ChemSusChem 2010, 3, 63– 66.
[7] H.J. Kim, S.M. Choi, M.H. Seo, S. Green, G.W. Huber, W.B. Kim, Electrochem.
Commun. 13 (2011) 890.
[8] Griffin, M. B.; Rodrigues, A. A.; Montemore, M. M.; Monnier, J. R.; Williams, C. T.; Medlin, J.
W.; J. Catal. 2013, 307, 111.
[9] L.Toghill.K, Xiao, M.Phillips, R. Compton, Sensors and Actuators B 147 (2010) 642.
[10] H. Zhu, L. Li, W. Zhou, Z. Shao, X. Chen, Advances in non-enzymatic glucosesensors based on
metal oxides, J. Mater. Chem. B 4 (2016) 7333–7349.
[11] H. Cao, A. Yang, H. Li, L. Wang, S. Li, J. Kong, X. Bao, R. Yang, A non-enzymaticglucose
sensing based on hollow cuprous oxide nanospheres in a Nafionmatrix, Sens. Actuators B Chem. 214
(2015) 169–173.
[12] K. Li, G. Fan, L. Yang, F. Li, Novel ultrasensitive non-enzymatic glucose sensorsbased on
controlled flower-like CuO hierarchical films, Sens. Actuators BChem. 199 (2014) 175–182.
[13] W.Limbut, P.Thavarungkul, cost effective disposable thiourea film modified copper electrode
for capacitive immunosensor, Electrochemica Acta 55 (2010)3268-3274.
[14] Mukerjee S.; Appl J. Electrochem. 20(1990) 537

374

بررسی کاتالیست های جدید در واکنش کاهش اکسیژن
3

وحید جان احمدی* ،9مریم صباغان  2و معصومه قلخانی

9کارشناسی ارشد شیمی ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییjanahmadi@yahoo.com :
2دانشیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییsabbaghan@srttu.edu :
3دانشیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییghalkhani@sru.ac.ir :

چکیده :هدف از نوشتن این مقاله ارائه یک دیدگاه نسبت به وضعیت فعلی الکتروکاتالیستهای رایج برای واکنش
کاهش اکسیژن و انواع امیدوارکننده آن برای آینده بوده است .در ابتدا وضعیت ذخیره سازهای انرژی ،به خصوص
باتری های فلز-هوا و سلول سوختی بیان شده سپس نیاز مبرم این ذخیره سازها به الکتروکاتالیست های واکنش
کاهش اکسیژن توضیح داده شده است .نحوه عملکرد سلول سوختی و مکانیسم واکنش کاهش اکسیژن نیز به
اختصار بیان شده است .در ادامه دو دسته از کاتالیست های واکنش کاهش اکسیژن که از نظر قیمت ،طول عمر و
کارایی قابلیت رقابت و جایگزینی با پالتین را دارند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یک دسته الکتروکاتالیست هایی هستند که عملکرد آنها بر اساس پالتین است اما سعی شده است با آلیاژ کردن
فلزات دیگر با پالتین و استفاده از ساختار هسته-پوسته مقدار پالتین مورد استفاده در ساخت آنها را کاهش دهند
تا قیمت و کارایی آنها هم زمان بهبود یابد .دسته دیگر الکتروکاتالیستهایی بر پایه کربن هستند که در آنها از پالتین
یا دیگر فلزات گران قیمت استفاده نشده است اما با دوپ کردن هترواتم ها در ساختارشان به خواص الکتروکاتالیستی
مناسبی دست یافته اند.
واژگان کلیدی :واکنش کاهش اکسیژن ،سلول سوختی ،الکتروکاتالیست ،آلیاژ پالتین ،دوپ کردن هترواتم
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 -9مقدمه
با افزایش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی ،تقاضای روزافزونی برای توسعه فن آوری های ذخیره سازی و تبدیل
انرژی تجدید پذیر و پایدار وجود دارد] .[3-9در میان فن آوری های مختلف ،باتری های قابل شارژ ،خازن های
الکتروشیمیایی و سلول های سوختی به عنوان گزینه های کارآمد و قابل قبول به ویژه برای کاربردهای الکترونیکی و
حمل و نقل شناخته شده اند] .[8-4چگالی انرژی نظری سلول های سوختی و باتری های فلز هوا نسبت به باتری های
دیگر مانند نیکل هیدرید فلز ،سرب اسید و لیتیوم یون ،بسیار باالتر است و به علت تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی به
انرژی الکتریکی از طریق واکنش شیمیایی دارای انتشار آالینده های کمتر هستند] .[1-0به عنوان مثال ،سلول های
سوختی معمولی با گاز  H2به عنوان سوخت O2 ،به عنوان عامل اکسید کننده و آب به عنوان محصول نهایی با انتشار
صفر و راندمان باال ،بسیار مورد توجه هستند] .[99،94با این حال ،کاربرد عملی این سلول های سوختی تا حد زیادی
توسط انرژی فعال سازی باالی واکنش کاهش اکسیژن ( )ORRمحدود شده است] . [93،92واکنش کاهش اکسیژن
 ORRکاتدی بسیار کندتر از واکنش اکسیداسیون آندی است بنابراین عملکرد این فن آوری های امیدبخش را بسیار
محدود میکند] .[94خوشبختانه الکتروکاتالیست ها می توانند در کاهش انرژی فعال سازی  ORRنقش مهمی ایفا
کنند .امروزه مواد بر پایهی پالتین به عنوان کارآمدترین کاتالیزورهای  ORRبرای عملکرد کاتالیزوری عالی با چگالی
جریان نسبتا باال در نظر گرفته می شوند] .[96-95با این حال ،هزینه باال ،عدم پایداری مناسب ناشی از غیر فعال
شدن سایت های فعال توسط  COو انحالل  Ptاز جمله نقایص مهم این مواد است .بنابراین ،جایگزینی کاتالیست های
پیشرفته ارزان قیمت با فعالیت کاتالیزوری باال ،دوام بیشتر و هزینه های کمتر در دراز مدت ،به جای کاتالیزورهای
مبتنی بر پالتین اهمیت بسیار دارد .ازاین رو ،تالش های گسترده ای در زمینه تحقیق و توسعه الکتروکاتالیستهای
واکنش کاهش اکسیژن  ORRطی سه دهه گذشته صورت گرفته است .با وجود این که پیشرفت های قابل توجهی به
دست آمده است اما همچنان چالش هایی وجود دارند که مانع استفاده عملی و تجاری آنها می شوند.
در حال حاضر ،تالش های زیادی برای تولید کاتالیزورهایی با کاهش درصد  Ptو در عین حال بهبود عملکرد
کاتالیزوری انجام میشود .در تالش برای کاهش درصد  ،Ptبا دو رویکرد عمده یکی شامل جایگزینی مقداری از  Ptبا
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سایر فلزات و دیگری حذف کامل  Ptیعنی کاتالیزگرهای بر پایه ی کربن روبهرو هستیم .در رویکرد اول کاتالیزورهای
هسته-پوسته روی یک بستر کربنی قرار دارند که در آنها  Ptیا آلیاژ  Ptپوسته نازک را تشکیل میدهد ،سایر فلزات
هسته را تشکیل میدهند .در رویکرد دوم  Ptبه طور کامل حذف شده و با دوپ کردن هترواتم ها در ساختار مواد
کربنی مانند گرافن ،نانو لوله های کربنی و ذرات کربن متخلخل سه بعدی در آنها خواص کاتالیزوری ایجاد میشود.
این رویکردها میتوانند در کاهش هزینه های کاتالیست و بهبود عملکرد موثر باشند.

 -4نحوه عملکرد سلول سوختی
همانطور که در شکل 9مشخص است در یک سلول سوختی نوعی با غشای تبادل پروتون ( )PEMFCهیدروژن و
اکسیژن به طور پیوسته وارد آند و کاتد میشوند .مولکولهای سوخت ) (H2در آند اکسید میشوند و مولکولهای
اکسیژن کاهش مییابند ] [91در این فرایند برای تامین نیروی الکتریکی ،الکترون ها از آند جریان مییابند ،درحالی
که پروتون ها از میان غشای الکترولیتی به سمت کاتد نفوذ کرده و با اکسیژن جذب شده واکنش میدهند تا آب
تولید شود ).(ORR
در شرایط اسیدی  ORRبه طور ذاتی چندین مرتبه از  HORآهسته تر است و کاتالیست هایی الزم هستند تا انرژی
فعالسازی  ORRآهسته را کاهش و سرعت آن را افزایش دهند].[24،29
 -3بررسی مسیرهای ممکن برای واکنش کاهش اکسیژن
واکنش کاهش اکسیژن ) (ORRیک عامل اساسی و عامل مهم محدود کننده ی کارایی باتری های فلز-هوا و سلول
های سوختی است] .[99-0به طور کلی ) (ORRشامل واکنش های الکتروشیمیایی متعددی است و میتواند از
مسیرهای مختلفی پیش برود.
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شکل  .0شماتیک سلول سوختی و نحوه عملکرد آن
ممکن است در مسیر تک مرحله ای چهار الکترونی در محیط اسیدی پیش برود ( )4H+ + O2 + 4e− → 2H2Oکه در
این صورت محصول نهایی  H2Oخواهد بود ،یا در محیط بازی ( )2H2O + O2 + 4e− → 4OH−که محصول نهایی
 OH−خواهد بود .یا در مسیر دو مرحله ای که هر مرحله شامل انتقال دو الکترون است که این مسیر نسبت به مسیر
تک مرحله ای کارایی کمتری دارد .با حدواسط  H2O2در محیط اسیدی پیش برود.
)(O2 + 2H+ + 2e− → H2O2 , H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O
یا با حدواسط  HO2−در محیط بازی پیش برود].[22،23
)(O2 + H2O + 2e−→ HO2− + OH− , HO2− + H2O + 2e−→ 3OH−
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به طورکلی مکانیسم کاهش اکسیژن با مکانیسم تک مرحله ای مطلوب تر است زیرا تولید حدواسط های  H2O2و
 HO2−می تواند به غشا آسیب رسانده و طول عمر سلول را کاهش دهد] .[24همچنین به این دلیل که سینتینک
واکنش از مسیر تک مرحله ای بهتر است و باعث سرعت بیشتر واکنش کاهش اکسیژن میشود .اما با این حال در
عمل واکنش کاهش اکسیژن  ORRدر کاتد به دلیل مسیرهای انتقال الکترون گوناگون با مشکالتی مواجه است.
همانطور که در شکل 2مشخص شده است در مسیر کاهش کامل ،پیوند  O-Oمولکول  O2ی جذب شده میشکند و
به دو اتم اکسیژن جذب شده )* (Oتبدیل میشود که میتوانند به  OH−یا  H2Oبه ترتیب در محیط قلیایی یا اسیدی
کاهش یابند .درصورتی که برای کاهش جزیی همانطور که در شکل مشخص است ابتدا  O2روی سطح کاتالیست
جذب میشود ،جذب دو پروتون توسط مولکول اکسیژن جذب شده )* (O2قبل از شکستن پیوند  O-Oباعث تولید
حدواسط * HOOHشده و باعث میشود مسیر دو مرحله ای دو الکترونی طی شود  ،که باید از آن اجتناب
کرد].[25،28

شکل .6مکانیسم کاهش اکسیژن در مسیر تک مرحله ای ) (aو دو مرحله ای )(b

379

 -2کاتالیست های مناسب برای جایگزینی با پالتین
ترکیب درصد ،مورفولوژی و ساختار اثرات قوی بر فعالیت و پایداری الکتروکاتالیست ها دارند .بنابراین ،بهینه سازی
این عوامل به عنوان مهم ترین راهکار در توسعه سلول های سوختی در نظر گرفته میشود .به طور کلی ،کاتالیزور
سلول سوختی با عملکرد باال باید دارای خواص زیر باشد )9( :سایت های فعال با چگالی باال با سطوح انرژی منطبق
برای فعالیت کاتالیزوری باال داشته باشد .فعالیت کاتالیزوری کاتالیزورها به خاطر وجود سایت های فعال است که
سطوح انرژی منطبق را برای واکنش دهنده ها و واسطه ها برای تبدیل شدن به محصوالت فراهم می کنند .به طور
کلی ،چگالی سایت فعال کاتالیست باالتربه معنی فعالیت کاتالیزوری باالتر است .ترکیب درصدهای مختلف کاتالیزور،
مورفولوژی و ساختارهای متفاوت می توانند کاتالیزورهایی با تراکم سایت و سطوح انرژی مختلف فراهم کنند که
منجر به فعالیت های مختلف می شود .به عنوان مثال ،کاتالیزورهای نانوساختار هسته پوسته معموال دارای چگالی
باالی سایت های فعال هستند ،و در نتیجه فعالیت کاتالیزوری باالیی دارند )2( .پایداری باال .محیط های عملکرد
سلول های سوختی  PEMمعموال در دمای باال در حضور اسید ،اکسیژن ،آب و آالینده ها است که باعث انحالل و
خوردگی کاتالیست ها می شود .به طور خاص ،در حضور  O2و  ،H2Oو با توجه به اینکه پتانسیل کاتد باال است
کاتالیزورها اکسید شده و پایداری کاهش مییابد .بنابراین ،کاتالیزورها نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت
شیمیایی باال دارند )3( .هدایت الکتریکی باال .از آنجاییکه واکنشهای سلول سوختی ،شامل فرآیند انتقال الکترون
هستند ،مواد کاتالیستی خود باید دارای هدایت الکتریکی باال باشند تا مقاومت الکتریکی را به حداقل برسانند .اگر
اجزای کاتالیزوری فعال دارای ضریب هدایت پایین باشند ،موادی که به عنوان بستر استفاده میشوند باید هدایت
الکتریکی باال داشته باشد .بنابراین ،ترکیب درصد کاتالیزور ،مورفولوژی و ساختار به شدت بر هدایت الکتریکی تاثیر
می گذارد )4( .جذب سطحی متوسط .جذب سطحی واکنش دهنده ها در سایت های فعال کاتالیست ،یک ویژگی
مهم برای الکتروکاتالیزورها برای دستیابی به فعالیت کاتالیزوری باال است .اگر نیروهای جذب بیش از حد ضعیف
باشند ،تنها مقادیر کمی از واکنش دهنده جذب می شوند و باعث کاهش سرعت واکنش می شوند .در عوض ،اگر
جذب بیش از حد قوی باشد ،محصوالت حدواسط که به محصوالت نهایی تبدیل می شوند ،به سختی از سطح جدا
میشوند ،که منجر به کاهش سرعت واکنش می شود .ترکیب کاتالیزور ،مورفولوژی و ساختار به طور مستقیم بر
توانایی جذب واکنش دهنده ها توسط کاتالیست تاثیر می گذارد ،که منجر به مکانیسم و سرعت متفاوت می
شود].[20
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-9-4کاتالیست های هسته-پوسته با کاهش درصد پالتین
همانطور که در باال ذکر شد ،کاتالیزورهای سلول سوختی برای عملکرد بهتر و افزایش بهره وری باید دارای ترکیب
درصد ،مورفولوژی و ساختار بهینه باشند .از میان کاتالیزورهای کشف شده ،کاتالیست های نانوساختار هسته پوسته
که بر سطح یک ذره کربن به عنوان بستر قرار گرفته است ،با داشتن هم زمان دو ویژگی کاهش درصد  Ptو عملکرد
کاتالیزوری باال بسیار پیشرفته به شمار میروند .شکل 3یک ذره کاتالیست نانوساختار هسته-پوسته را نشان می دهد
که بر روی یک ذره کربنی به عنوان بستر قرار گرفته است.

شکل  .1شماتیک یک ذره ی کاتالیست و ترکیبات مختلفی که میتوانند به عنوان بستر ،هسته یا پوسته
استفاده شوند

همان طور که در شکل مشخص است ،بخش عمده ای از ذرات کاتالیزور از مواد ارزان قیمت مانند  Coیا  Pdتشکیل
شده است و تنها بخش کوچکی از آن از  Ptاست که باعث کاهش قیمت تمام شده کاتالیست میشود .عالوه بر این،
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حضور  Coیا  Pdدر کنار  Ptمی تواند فعالیت کاتالیزوری را افزایش دهد] .[26،21به طور مثال سنتز آلیاژ یا ساختار
هسته-پوسته پالتین و روتنیم ،به طور قابل مالحظه ای از مسموم شدن کاتالیست توسط منوکسید کربن در پیل
های سوختی  PEMجلوگیری میکند].[34

 -5کاتالیست های کربنی سه بعدی با دوپ هترواتم
الکتروکاتالیزورهای بر پایهی مواد کربنی نانوساختار با دوپ هترواتم با فعالیت باال ،دوام بیشتر و هزینه قابل قبول،
اخیرا به عنوان جایگزینی برای کاتالیزورهای فلزات گرانبها (به عنوان مثال  Ptو مواد بر پایه  )Ptمورد توجه قرار
گرفته اند .ساختار متخلخل سه بعدی این مواد با ارائه سطح ویژهی باال که باعث میشود واکنشدهندهها بهتر در
معرض سایتهای فعال الکتروکاتالیزورها قرار بگیرند ،برای دستیابی به فعالیت کاتالیزوری  ORRباال بسیار موثر
است.
عالوه بر دوپینگ هترواتم (به عنوان مثال B ،P ،S ،N ،و غیره) ،با توجه به اینکه سطح ویژه باال و ساختار مناسب
منافذ یک الکترود بر در دسترس قرار گرفتن سایت های فعال و انتقال الکترون ها و یون ها موثر است ،طراحی
ساختار نانو کربن نیز یک استراتژی مهم برای بهبود عملکرد کاتالیزوری الکتروکاتالیستهای  ORRاست] .[39به
عنوان مثال ،مواد نانوساختار با ساختار متخلخل سه بعدی ،یک روش عملی برای بهبود عملکرد  ORRاست که با
ارائه نفوذ پذیری بیشتر به الکترولیت ،مسیر انتقال الکترون و انتقال  /انتشار جرم را کوتاه تر میکند .به عنوان مثال،
در سالهای اخیر ،توسعه سریع مواد نانوساختار (به عنوان مثال گرافن) باعث شد آنها نقش مهمی در بهبود عملکرد
کاتالیزورهای  ORRبدون فلز داشته باشند] ،[32اما ورق های گرافن دو بعدی ممکن است به راحتی از بین بروند که
با مسدود کردن سایت های فعال کاتالیزوری و افزایش مقاومت در برابر انتقال جرم ،منجر به خواص کاتالیزوری
ضعیف می شود .از این رو ،مواد نانوکربن با ساختار سه بعدی (نانو لولههای کربنی کراسلینک شده ،گرافن سه
بعدی ،کربن متخلخل و غیره) با استفاده از دوپ مواد شیمیایی مطمئنا چشم انداز خوبی را به عنوان کاتالیزور ORR

کارآمد برای جایگزینی کاتالیزورهای مبتنی بر نانوذرات فلزی گران قیمت پیش رو قرار میدهند] .[33مواد کربنی،
به ویژه نانوساختارهای کربنی ،به دلیل مزایای کلی آنها مانند هدایت خوب برای انتقال الکترون سریع ،مساحت سطح
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فعال فوق العاده زیاد و پایداری شیمیایی باال برای مقاومت در برابر خوردگی در محیط اسیدی و قلیایی ،به طور
گسترده ای به عنوان مواد الکترودی برای دستگاه های ذخیره سازی و تبدیل انرژی مورد استفاده قرار گرفته اند.
عالوه بر این ،تنوع ساختاری فراوان و هزینه پایین ،نانوکربن ها را به عنوان کاتالیزورهای فعال برای  ORRدر باتری
های فلز-هوا و سلولهای سوختی ،معرفی میکند .با این وجود ،بهینه سازی ساختار کاتالیزورهای نانوکربنی یکی از
راهکارهای اصلی برای به حداکثر رساندن یا فعال کردن سایت های کاتالیزوری می باشد .الزم به ذکر است که در نانو
کربنهای کم حجم شامل صفر بعدی (فولرین) ،یک بعدی (نانولولههای کربنی) و دو بعدی (گرافیت) به دلیل جای
گرفتن سایتهای فعال در سطح محدود که بهطور همزمان برای انتقال جرم و انتقال الکترون در فرآیند ORR

نامطلوب است ،معموال بازده عملکرد پایین تر است .اما نانوساختار سه بعدی می تواند سطح باال با سایت های فعال
فراوان وفراهم کند ،که به خاطر انتقال جرم و الکترون باال به عملکرد الکتروکاتالیستی خوب کمک می کند .مهمتر از
همه ،نانوساختارهای سه بعدی نقش مهمی در جابجایی محصوالت واکنش و فراهم کردن کانال هایی برای انتقال
یون ها و انتشار اکسیژن دارند ،و این باعث می شود که سینتیک واکنش سریع تر شود].[39
در طی دهه گذشته ،الکتروکاتالیزورهای کربنی بدون فلز دوپ شده با هترواتم هایی مانند  P ،B ،S ،Nو مخلوط آنها،
پیشرفت زیادی کرده اند تا جایگزین  Ptو دیگر فلزات نجیب برای  ORRشوند] .[29هم آزمایش و هم محاسبات
تئوری نشان می دهد که دوپ کردن هترو اتم ها در شبکه  sp2کربن گرافیتی می تواند آرایش الکترونی مواد مبتنی
بر کربن را تغییر دهد و خصلت الکترون دهندگی اش را بهبود دهد ،به عنوان یک نتیجه ،به هم خوردن تعادل بار
الکتریکی کربن  sp2برای ایجاد سایت های باردار شده برای جذب  O2مطلوب است و باعث افزایش استفاده موثر از
الکترون های  πکربن برای کاهش  O2شده ،در نتیجه منجر به بهبود فعالیت الکتروکاتالیستی  ORRمیشود .با
وجود اینکه پیشرفت های بزرگی به دست آمده ،اکثر کاتالیزورهای کربنی بدون فلز با پایداری بهتر و هزینه های
پایین تر ،هنوز فعالیت  ORRپایین تری در مقایسه با  Ptدارند] .[34کاتالیزورهای نانو کربن کارآمد باید از تعداد
زیادی سایتهای فعال در دسترس برای واکنش دهندهها ،هدایت خوب برای انتقال بار و ساختار متخلخل مناسب
برای انتقال جرم بهرهمند باشند .وجود سایت های واکنش فراوان و طراحی ساختارهای جدید ،کاتالیزورهای بدون فلز
را بسیار جذاب می کند .برای دستیابی به موارد فوق ،انواع مختلف مواد نانو کربنی سه بعدی با دوپ هترو اتم مثال
ایروژل های  CNTبا دوپ نیتروژن ،گرافن نانومتخلخل با دوپ نیتروژن و کربن متخلخل با دوپ نیتروژن و فسفر و
کامپوزیت های گرافن و  CNTدوپ شده به عنوان کاتالیزورهای  ORRبا کارایی باال توسعه داده شده اند].[35
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-5-9نانو لوله های کربنی سه بعدی با دوپ هترواتم برای کاتالیز واکنش کاهش اکسیژن
نانو لوله های کربنی ( CNTها) به عنوان نانومواد کربنی یک بعدی با هیبریداسیون  ، sp2را می توان به صورت
صفحات گرافن دو بعدی نانومقیاس در نظر گرفت که تاب خورده و به لوله تبدیل شده اند .در دههی اخیر  CNTها
به علت ویژگی های ساختاری منحصر به فرد و خواص فیزیکی و شیمیایی برجسته مانند سطح بزرگ ،ویژگی های
مکانیکی باال ،هدایت الکتریکی خوب و پایداری شیمیایی عالی ،در زمینه فناوری نانو ،به خصوص در زمینه محیط
زیست و انرژی ،بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .هنگامی که هترواتم ها به طور مناسب به ماتریس کربن  CNTها
وارد شوند ،میتوانند منجر به افزایش عملکرد  ORRشوند] .[6نانو لوله های کربنی با دوپ هترواتم ،با افزایش هدایت
الکتریکی ،بهبود انتقال جرم اکسیژن ،افزایش مقاومت در برابر خوردگی و حذف آب کاتالیزورها ،منجر به بهبود
فعالیت و دوام کاتالیست می شود .مهمتر از همه ،اتصال نانولوله های استوانه ای کوچک با هم و تبدیل آنها به یک
چارچوب یکپارچه بزرگ متخلخل سه بعدی که اتصال لوله ها و توزیع حفرات آن قابل کنترل است می تواند سایت
های فعال را افزایش داده و با بهبود انتقال جرم و الکترون منجر به بهبود فعالیت کاتالیستی  ORRشود].[33

-5-2گرافن سه بعدی دوپ شده با هترواتم برای کاتالیز واکنش کاهش اکسیژن
گرافن ،که از یک الیه ی اتم کربن با ساختار النه زنبوری تشکیل شده است ،به خاطر خواص فیزیکی و شیمیایی
جذاب در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .گرافن از اتصال اتم های کربنی تشکیل شده است که با
پیوند  sp2با هیبریداسیون اوربیتال های اتمی  px ،sو  pyبه هم متصل شدهاند  ،که این موجب ایجاد یک نیمه
هادی با نوارهای هدایت و واالنس با باندگپ صفر می شود] .[38فقدان باند گپ طبیعی ،کاربردهای گرافن را در
زمینه های ذخیره انرژی ،الکتروکاتالیستی و نانو الکترونیک محدود می کند .خوشبختانه ،دوپ کردن اتم های دیگر
به عنوان یک روش موثر برای بهبود خواص الکترونیکی و الکتروشیمیایی گرافن است که با تغییر چگالی الکترونی در
ورق گرافن منجر به باز شدن باند گپ گرافن میشود و به این ترتیب موجب تسریع در گسترش کاربرد های گرافن
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شده است] .[30برای مثال ،افزایش سایت های فعال و افزایش فعالیت کاتالیزوری گرافن به عنوان کاتالیست  ORRبا
استفاده از دوپ کردن اتم های غیر فلزی (به عنوان مثال ،P ،B ،N ،یا  )Sمحقق شده است].[36
به غیر از دوپینگ هترواتم ،کنترل مورفولوژی و طراحی ساختاری که به مساحت سطح ،ساختار منافذ و قابلیت
دهندگی یا گیرندگی الکترون مربوط می شود ،شاید بیشترین تاثیر را برای افزایش فعالیت  ORRمواد گرافنی داشته
باشد] .[39به ویژه ،دوپینگ هترواتم همراه با طراحی ساختار سه بعدی ،یک استراتژی محبوب است که به طور
گسترده برای تولید الکتروکاتالیست  ORRمبتنی بر گرافن استفاده شده است].[31

-5-3کربن سه بعدی متخلخل با دوپ هترواتم برای کاتالیز واکنش کاهش اکسیژن
طراحی یک ساختار متخلخل سه بعدی که می تواند نفوذپذیری الکترولیت ،انتقال جرم و مسیر انتقال الکترون
مناسبی را فراهم کند ،رویکردی امیدوار کننده برای بهبود عملکرد الکتروکاتالیستهای  ORRبر پایه کربن است .تا
به حال ،مواد مختلفی از کربن متخلخل به عنوان کاتالیزوری امیدوار کننده و کارآمد برای ویژگی های برجسته خود
مانند هزینه کم ،هدایت باال ،مساحت سطح باال با تخلخل فراوان ،چارچوب کربن قابل طراحی ،و همچنین پایداری
مکانیکی و شیمیایی باال به کار رفته اند] .[43-44همانند  CNTهای سه بعدی و گرافن سه بعدی ،کربن متخلخل
سه بعدی نیز می تواند با دوپ هترواتم ها به عنوان الکتروکاتالیست  ORRمورد استفاده قرار گیرد].[44

-6نتیجهگیری
کاتالیزور سلول سوختی باید دارای خواص زیر باشد )9( :سایت های فعال با چگالی باال ( )2پایداری باال( ،محیط
عملکرد سلول های سوختی معموال دارای دمای باال و در حضور اسید ،اکسیژن ،آب و آالینده ها است که باعث انحالل
و خوردگی کاتالیست ها می شود )3( ).هدایت الکتریکی باال ( )4جذب سطحی متوسط
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از میان کاتالیستهای کشف شده ،کاتالیست های نانوساختار هسته-پوسته که بر سطح یک ذره کربن به عنوان بستر
قرار گرفته اند ،با داشتن هم زمان دو ویژگی کاهش درصد  Ptو عملکرد کاتالیستی باال بسیار پیشرفته به شمار
میروند .در این نوع از کاتالیستها بخش عمده ای از ذرات کاتالیزور از مواد ارزان قیمت مانند  Coیا  Pdتشکیل شده
است و تنها بخش کوچکی از آن از  Ptاست که باعث کاهش قیمت تمام شده کاتالیست میشود .عالوه بر این ،حضور
 Coیا  Pdدر کنار  Ptمی تواند فعالیت کاتالیزوری را افزایش دهد به طور مثال سنتز آلیاژ یا ساختار هسته-پوسته
پالتین و روتنیم ،به طور قابل مالحظه ای از مسموم شدن کاتالیست توسط منوکسید کربن در پیل های سوختی
جلوگیری میکند.
الکتروکاتالیزورهای بر پایهی مواد کربنی نانوساختار با دوپ هترواتم با فعالیت باال ،دوام بیشتر و هزینه قابل قبول،
اخیرا به عنوان جایگزینی برای کاتالیزورهای بر پایه پالتین مورد توجه قرار گرفته اند .ساختار متخلخل سه بعدی این
مواد با ارائه سطح ویژهی باال برای دستیابی به فعالیت کاتالیزوری  ORRباال بسیار موثر است.
عالوه بر دوپینگ هترواتم طراحی ساختار نانو کربن نیز یک استراتژی مهم برای بهبود عملکرد کاتالیزوری
الکتروکاتالیستهای  ORRاست .مواد نانوکربن با ساختار سه بعدی با استفاده از دوپ مواد شیمیایی مطمئنا چشم
انداز خوبی را به عنوان کاتالیزور  ORRکارآمد برای جایگزینی کاتالیزورهای مبتنی بر نانوذرات فلزی گران قیمت
پیش رو قرار میدهند .بهینه سازی ساختار کاتالیزورهای نانوکربنی یکی از راهکارهای اصلی برای به حداکثر رساندن
یا فعال کردن سایت های کاتالیزوری می باشد .اکثر کاتالیزورهای کربنی بدون فلز ،هنوز فعالیت  ORRپایین تری اما
پایداری بهتر و هزینه های کمتری در مقایسه با  Ptدارند.
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بررسی اثر واشرهای آب بندی بر عملکرد پیلهای سوختی متانولی غیرفعال
9

سیدجالل نصیرخانی

 -9عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری nasirkany@gmail.com

چکیده:
در این مقاله اثر محل قرارگیری و تعداد واشدهای آب بندی بر عملکرد پیل متانولی غیرفعال بررسی شد .نتایج
بدست آمده حاکی از این واقعیت بودند که محل و تعداد واشرهای آب بندی تاثیر بسزایی بر عملکرد پیل های
سوختی متانولی غیرفعال دارند بگونه ای که با تغییر تعداد واشرهای درون پیل ،توان خروجی پیل تا حدود 4برابر
افزایش پیدا کرد .این تغییر عملکرد بخاطر تغییر در مقاومت تماسی (اهمی) و در نتیجه تغییر در مقاومت داخلی پیل
بود .لذا باتوجه به شرایط نشتی و کاهش مقاومت داخلی پیل ،بهترین ترکیب برای دستیابی به بهترین عملکرد ،وقتی
حاصل

می شود که فقط دو واشر درون پیل قرار گیرد ،یعنی یک واشر بین مخزن و جمع کننده جریان آندی و

دیگری بین جمع کننده جریان آندی و  MEAو در سمت کاتد دیگر واشری وجود نداشته باشد.

کلیدواژه :پیل سوختی متانولی غیرفعال  ،توان خروجی ،مقاومت داخلی ،واشرآب بندی
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 -9مقدمه
باتوجه اینکه انرژی از دیرباز به عنوان موتور محرک جوامع بشری شناخته شده و با پیشرفت بشر بر اهمیت و
تأثیرگذاری آن در زندگی بشر افزوده شده است ،بشر امروزه نسبت به گذشته عالقه بیشتری به یافتن راههای موثر و
جدید برای تولید انرژی های پایدار و تجدیدپذیر دارد .از جمله این راهها ،پیل های سوختی برای تولید برق
میباشند] .[9-6پیلهای سوختی بعنوان وسایل مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی میتوانند یک روش مطمئن
برای تامین انرژی باشند .پیل سوختی وسیلهای است که انرژی شیمیایی سوخت را مستقیماً به انرژی الکتریکی
تبدیل میکند .عملکرد پیل سوختی مانند باتری نیست که انرژی را ذخیره کند بلکه پیل سوختی حالتی از انرژی را
به حالت دیگر تبدیل میکند .پیل سوحتی انرژی شیمیایی را توسط یک واکنش الکتروشیمیایی به انرژی الکتریکی
تبدیل میکند .انواع پیلهای سوختی موجود را می توان بر اساس نوع الکترولیت ،دمای کاری و یا سوخت مورد
استفاده به شش گروه اصلی پیل سوختی پلیمری  ،پیل سوختی قلیایی  ،پیل سوختی فسفریکی  ،پیل سوختی
کربنات مذاب  ،پیل سوختی اکسید جامد  ،پیل سوختی متانولی تقسیم بندی نمود که در جدول  9هرکدام به
اختصار توضیح داده شده اند] .[2پیل متانولی )DMFC) 9یک فنآوری نوظهور است که در آینده بسیار نزدیک در
تلفنهای همراه و لب تاب ها به تولید انبوه خواهد رسید .در اوایل دهه 14پیلسوختی متانولی بدلیل بازدهی کم،
مشکالت کاتالیستی و سایر مشکالتش هنوز مناسب نبود اما پیشرفتهای ایجاد شده در زمینه پیل های سوختی
متانولی طی سالهای اخیر چگالی قدرت و کارایی را بسیار افزایش داده است .مشکل اصلی در مورد این پیلسوختی
عبور متانول از غشاء پلیمری است .به همین دلیل تحقیقات گسترده ای برروی الکترولیتهایی که میزان عبوردهی
متانول کمتری داشته باشند متمرکز شده است.
1- Direct Methanol Fuel Cell
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در پیلهای سوختی متانولی ،در آند محلول متانول با آب دیونیزه اکسید میشود و دی اکسید کربن ،الکترون و یون
هیدروژن تولید میکند .یونهای هیدروژن (پروتون) از طریق الکترولیت و الکترونها از طریق یک مدار خارجی که
عامل ایجاد الکتریسته در سیستم است ،به سمت کاتد حرکت میکنند(شکل .)9در کاتد یونهای هیدروژن و
الکترونها با اکسیژن هوا واکنش داده و آب و گرما تولید میکنند .واکنشهای انجام شده در پیل های سوختی
متانولی بطور خالصه به صورت زیرمیباشند:
واکنش آندی:

CH3OH + H2O => CO2 + 6H+ + 6e

واکنش کاتدی:

3/2 O2 + 6 H+ + 6e- => 3 H2O
CH3OH + 3/2 O2 => CO2 + 2 H2O

واکنش کلی در پیل های سوختی متانولی:

جدول  -9برخی از ویژگی های شش نوع پیل سوختی مهم

نام پیل

قلیایی

متانولی

ااکترولیت
هیدروکسید
پتاسیم
غشاء پلیمر

کربنات مذاب مایع کربنات
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دمای کاری
(سانتیگراد)

بازده

84-14

%44-84

84-934

%44

854

%45-84

توان تولیدی

تا  24کیلووات

کاربرد
زیر دریایی و
فضایی

کمتر از 94

کاربردهای قابل

کیلووات

حمل

بیش از یک

نیروگاهی

اسید فسفریک

پلیمری

اکسید جامد

مذاب ثابت

مگاوات

مایع اسید

بیش از 54

فسفریک ثابت
غشاء تعویض
یونی

سرامیک

244

%35-44

کیلووات

نیروگاهی
وسائل نقلیه

64

%44-84

9444

%54-85

تا  254کیلووات

نیروگاههای
کوچک

بیش از 244
کیلووات

نیروگاهی

دمای کاری پایین و عدم نیاز به مبدل سوخت ،باعث شده که امروزه این پیلها برای کاربردهای کوچک و متوسط
مانند تلفن همراه و لب تاب و نیز بعنوان مولد برق در اتومبیل بسیار مورد توجه قرار گیرند[ .]3معموال دو چالش
اساسی در پیل های سوختی متانولی وجود دارد:.
 -9در پیلهای سوختی متانولی نسبت به نوع هیدروژنی واکنش آندی بسیار کندتر صورت میگیرد .لذا پیلهای
سوختی متانولی ،در مقایسه با نوع مشابه هیدروژنی توان خروجی کمتری دارند.
 -2گذر (نفوذ) متانول از میان  MEAو رسیدن آن به کاتد .این پدیده گذر متانول 9نامیده میشود .این پدیده خود را
بصورت کاهش ولتاژ مدار باز نشان میدهد و بر عملکرد کلی پیل سوختی متانولی در هر مقدار از چگالی جریان اثر
میگذارد .این دومشکل باعث افت عملکرد این نوع پیل نسبت به نوع هیدروژنی میشوند .شکل 2منحنی عملکرد پیل

2- Methanol crossover
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سوختی متانولی و پیل سوختی هیدروژنی را نشان میدهد .شکل منحنیها که نشان دهنده عملکرد کلی پیل
سوختی است تقریبا مشابه میباشد اما ولتاژ و دانسیته توان در پیل سوختی متانولی به شدت پایینتر از پیل
هیدروژنی نشان داده شده میباشد[ .]4باتوجه به نکات ذکر شده ،کاربردهای اولیه پیل های سوختی متانولی مربوط
به شرایطی میشود که توان کم ولی دانسیته جریان باال مورد نیاز باشد همانند موبایلهای نسل سوم ( )3Gیا
دوربینهای فیلمبرداری دیجیتالی.

شکل -9واکنشگرها و مسیر واکنش در پیل های سوختی متانولی

PEM

DMFC

شکل -2مقایسه منحنی پوالریزاسیون پیل سوختی متانولی و هیدروژنی
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پیل های سوختی متانولی ) ،) DMFCبدو دسته پیل سوختی متانولی فعال 9و پیل سوختی متانولی غیر فعال

2

تقسیم بندی میشوند .در پیل های سوختی متانولی غیرفعال ،متانول از طریق یک مخزن توکار در تماس مداوم با
آند قرار دارد .بین محلول متانول و آند یک جمع کننده جریان 3قرار دارد و محلول متانول( سوخت) از طریق منافذ
(سوراخها) و یا از طریق کانالهای ماشینکاری شده درون جمع کننده جریان با الیه نفوذ آندی و سپس سطح الیه
کاتالیستی آندی

4

در تماس دائم میباشد .رسیدن سوخت (متانول+آب) از مخزن ذخیره توکار به آند توسط

فرآیندهای همرفت طبیعی 5و نفوذ (دیفیوژن) صورت میگیرد .محلول متانول درون مخزن در اثر گرادیان غلظتی و
نیز همرفت طبیعی بین مخزن و آند ،به الیه نفوذ آندی میرسد و سپس از آنجا به الیه کاتالیستی در آند نفوذ میکند.
از طرفی در سمت کاتد برای روی دادن واکنش کاتدی(اکسیداسیون) هوا یا اکسیژن در اتمسفر اطراف پیل از طریق
منافذ یا کانالهای جمع کننده جریان کاتدی در اثر پدیده همرفت طبیعی با الیه نفوذ گازی 8کاتدی و سپس سطح
کاتالیست کاتدی در تماس مداوم میباشد(شکل .)3چنین حالتی را پیل سوختی متانولی غیرفعال با تنفس از هوا

0

مینامند .محلول سوخت (متانول بهمراه آب) سپس برروی الیه کاتالیستی واکنش می دهند و الکترون تولید می
کنند .الکترونهای تولید شده توسط واکنش از طریق الیه نفوذ آندی که رسانا نیز میباشد ،به عقب جریان می یابند و
به جمع کننده جریان آندی میرسند و از آنجا توسط یک مدار خارجی بسمت کاتد هدایت میشوند .عبور الکترونها از
این مدار خارجی همان جریان الکتریسیته مورد نیاز میباشد .پروتونهای تولید شده در سمت آند نیز از طریق غشاء

1 -Active DMFC
2 -Passive DMFC
3 - Current collector
4 - Anode catalyst layer
5 - Natural convection
6 - Gas diffusion layer
7 - Air breathing passive DMFCs
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) )PEMبه سمت الیه کاتالیستی کاتدی تراوش یا نفوذ می کنند .از طرفی چون  CO2تولید شده درون محلول
سوخت نامحلول می باشد ،به تدریج در اثر نیروی جاذبه وزنی خارج می شود .در کاتد اکسیژن موجود در هوای
اطراف در اثر پدیده همرفت طبیعی ،بدرون کانالهای(منافذ) جمع کننده جریان کاتدی جریان می یابد و از طریق
الیه نفوذ کاتدی به سمت الیه کاتالیست کاتدی تراوش ( نفوذ) می کند و در آنجا با الکترونها و پروتونهای تولید شده
در آند ،واکنش می دهد و آب و گرما تولید می کند .آب تولید شده سپس باید از طریق الیه نفوذ کاتدی به سمت
کانال (منافذ) جمع کننده جریان کاتدی نفوذ ( تراوش) عکس کند و از محل واکنش در کاتدخارج گردد .البته ذکر
این نکته نیز حائز اهمیت است که در پیلهای سوختی متانولی غیرفعال به مجموعه الیه های نفوذی گازی،الیه های
کاتالیستی و غشاء پلیمری 9MEA ،گویند .باتوجه به موارد ذکر شده میتوان گفت که یکی از قسمتهای مهم درون
یک پیل متانولی غیرفعال MEA ،میباشد .یک  MEAشامل دو الیه نفوذ گازی بهمراه دو الیه کاتالیستی میباشد که
در دو سمت یک غشاء پلیمری)الکترولیت) قرار میگیرند .در پیلهای متانولی غیرفعال معموال از دو نوع MEA

استفاده میشود .این دو نوع  MEAبصورت  5الیه و  0الیه میباشند .درحالت  5الیه طبق موارد فوق الذکر 2الیه
نفوذی (آندی و کاتدی) و  2الیه کاتالیستی(آندی و کاتدی) در دو طرف یک غشاء پلیمری قرار میگیرند(مجموعا
 9+2+2=5الیه) .در نوع  0الیه عالوه بر الیه های ذکر شده  2الیه اضافی میکرو متخلخل نیز در دو سمت آند و کاتد
اضافه میشوند(مجموعا9+2+2+2=0الیه) .تفاوت میان دو نوع  MEAتوضیح داده شده تنها در  2الیه میکرو متخلخل
در سمت آند و سمت کاتد می باشد .البته در اینجا الزم بذکر است که  MEAنوع  5الیه متداولتر و ارزانتر از نوع 0
الیه میباشد[.]5-1

Membrane Electrolyte Assembly
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1-

شکل -3محل قرارگیری الیه های نفوذی گازی،کاتالیستها و غشا پلیمری[]5

پیل های سوختی متانولی غیرفعال بطور قابل توجهی باعث سادگی و انعطاف پذیری کاری سیستم میشوند زیرا این
سیستم برخالف سیستم پیل متانولی فعال ،به دستگاهها و تجهیزات جانبی و کمکی مانند خنک کننده ،مرطوب
کننده ،پمپ های سوخت رسان ،کمپرسور یا فن و مانند اینها که در سیستم های پیل متانولی فعال ،برای ارسال و
هدایت واکنشگرها (محلول سوخت و هوا) بدرون پیل استفاده میشوند نیازی ندارد .در نتیجه افت پارازیتی انرژی در
اثر مصرف تجهیزات جانبی در پیل های سوختی متانولی غیرفعال محدود میشود و این باعث بهبود بازده کلی
سیستم میشود .درضمن هزینه ساخت پیل نیز کاهش قابل توجهی میکند و ابعاد و اندازه های آن نیز کاهش می یابد
و یک سیستم فشرده تر و سبک تردر مقایسه با نوع فعال پیل های سوختی متانولی (اکتیو) حاصل میگردد[.]8-0
-4اجزای پیل متانولی غیرفعال
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اجزای اصلی یک پیل متانولی غیرفعال شامل جمع کننده های جریان ،الیه های نفوذی آندی و کاتدی و الیه های
کاتالیستی آندی و کاتدی و غشاء پلیمری(مجموعه ،)MEAمخزن نگهداری محلول سوخت ،واشرهای آب بندی و
صفحات انتهایی(فیکسچر) میباشند که در شکل 4نشان داده شده اند.
صفحات انتهایی یا فیکسچرها برای اعمال فشار و ساندویو کردن قطعات داخلی پیل استفاده میشوند.همانطور که دز
شکل  4نیز مشخص است این دو صفحه انتهایی همان مخزن متانول و صفحه انتهایی کاتدی میباشند که در بیشتر
مواقع جنس آنها پلکسی گلس 9میباشد.
جمع کننده های جریان از یک ماده رسانای صلب مانند فوالد ضد زنگ ساخته می شوند .صلب بودن آن باعث می
شود که جمع کننده های جریان توزیع بار یکنواختی روی  MEAایجاد نمایند تا افت ولتاژ در اثر تماس سطحی
بین صفحات و الیه های نفوذی حداقل شود .سطح جمع کننده های جریان اغلب با طال یا نیکل پوشش دهی می
شوند ( آبکاری) تا هم رسانای الکتریکی شان افزایش یابد و هم از خوردگی یا آلودگی  MEAجلوگیری شود.
واشر های آب بندی 2برای جلوگیری از نشت نمودن محلول درون پیل های متانولی استفاده میشوند .در پیل های
متانولی فعال وجود واشر تاثیر بسزایی دارد چون محلول متانول با فشار وارد پیل میشود و در آن جریان دارد ،برای
جلوگیری از نشت نمودن محلول وجود این واشر ها ضروری است .اما در پیل های متانولی غیرفعال محلول فشار
چندانی درون پیل ندارد و نهایت فشار ممکن در اثر نیروی وزن محلول ایجاد میشود که این مقدار در مقایسه با فشار
موجود درون پیل های متانولی فعال بسیار ناچیز میباشد

1 - PMMA
2 - Gasket
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الیه های نفوذی ساخته شده از جنس پارچه کربن یا کاغذ کربنی هم اجازه تراوش ( نفوذ) گاز و هم نفوذ مایع را
می دهند و هم رسانای الکتریکی می باشند .اغلب افزودن تفلون یا کربن سیاه به الیه نفوذی قابلیت آن را بهبود می
بخشد .الیه های کاتالیستی در  DMFCحاوی ذرات پالتین) )ptو روتنیوم ( (Ruروی کربن سیاه می باشند الیه
های کاتالیستی بوسیله اعمال یک جوهر کاتالیستی که یک سوسپانسیون ( معلق بودن ذرات جامد در مایع) از ذرات
کاتالیست هادی یون (نفیون) و یک پخش کننده می باشد بر روی یک غشاء الکترولیت پلیمری ( )PEMتهیه می
شود .الیه های کاتالیستی گرانترین قسمت  MEAمی باشند (بدلیل مقدار ذرات بسیار زیاد پالتین) )ptدرون
الیه[ .)]6مشهورترین ماده  PEMامروزه نافیون ( محصول شیمیایی شرکت دوپونت )9می باشد .قابلیت نفیون در
هدایت یونها وابسته به سطح هیدراسیون (آبگیری) آن می باشد یعنی آب برای فرآیند حمل یون در نافیون الزم و
ضروری است .بهمین دلیل مدیریت آب درون یک پیل سوختی متانولی بسیار مهم می باشد .یک عامل تعیین کننده
در کارآمدی  MEAضخامت غشاء پلیمری آن ( )PEMمیباشد .هرچقدر این ضخامت بیشتر باشد قیمت تمام شده
 MEAنیز بیشتر میشود و نیز مقاومت داخلی پیل افزایش می یابد .از طرف دیگر اگر ضخامت غشاء خیلی کم باشد
پدیده گذر متانول از آند به کاتد افزایش پیدا میکند .لذا باتوجه به کاربرد و دانسیته توان مورد نیاز یک مقدار بهینه
برای ضخامت غشاء وجود دارد که به ازای آن هم قیمت و هم عملکرد  MEAبهینه میباشد[.]1-95
 -2مراحل آزمایشگاهی
 MEAبکار رفته درون پیل متانولی غیرفعال مورد نظر دارای الکترودهای  ELATدر دو طرف و یک غشاء نفیون
( )995در وسط میباشد .روش آماده سازی  MEAبه صورت جوشاندن غشاء بمدت  9ساعت در محلول  5درصد
1 - Dupont
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حجمی  H2O2و یک ساعت نگهداری در محلول اسید سولفوریک ) 4/5 (H2SO4درصد حجمی و جوشاندن بمدت 84
دقیقه قبل از استفاده در آب دیونیزه میباشد .هر دو الکترودهای آندی و کاتدی از پارچه کربن ) (E-TEKنوع ()A
بهرهمند میباشند که این پوشش بعنوان الیه ساپورت پشتی با  3درصد حجمی تفلون عمل میکند .مقدار بار
کاتالیست در طرف آند)  4 (mg.c-m2ترکیب پالتین و روتنیوم) (Pt/Ruبا نسبت وزنی یک به یک میباشد.
همچنین مقدار بار کاتالیست در سمت کاتد ( 4 ( mg.cm-2ترکیب  44درصد حجمی پالتین ) (ptروی ولکان 14

 XC-72میباشد .در نهایت  MEAبوسیله پرس داغ در دمای

oc

 934و فشار  5مگاپاسکال بمدت  34دقیقه به

شکل نهایی درآمد .اطالعات بیشتر درباره دستورالعمل های ساخت در مراجع و مقالههای دیگر بطور مفصل قابل
مشاهده است[.]94-92
محلول متانول و آب در این آزمایش درون یک مخزن ( بصورت توکار) پلکسی گلس با ابعاد 6 ×6 × 2 cm³با
حجم  926سی سی قرار دارد که توسط دستگاه فرز عمودی برروی پلکسی گلس ماشینکاری شد  .در شکل 4
شماتیک کلی از یک پیل سوختی متانولی غیرفعال نشان داده شده است .این حفره نقش نگهداری محلول متانول را
ایفا میکند .بعد از فرز کاری و پولیش نمودن سطح حفره فوق الذکر ،سوراخکاری های الزم جهت بستن و آب بندی
پیل در اطراف حفره انجام شد .تعداد  6سوراخ با قطر داخلی  8میلیمتر توسط دستگاه دریل رادیال ایجاد گردید.
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شکل -4اجزای پیل سوختی متانولی غیرفعال و محل قرارگیری آنها[]92

در آزمایشات انجام شده از واشرهای سیلیکونی 9با ضخامت  4/5 mmبرای آب بندی درون پیل متانولی غیرفعال
استفاده شد .خاصیت فشردگی پذیری و قابلیت باالی االستیک واشرهای سیلیکونی باعث تماس مطلوب بین  MEAو
جمع کننده های جریان میشود و همزمان جلوی نشتی را هم میگیرد[98و .]92جنس جمعکنندههای جریان از ورق
استیل  344Lبا ضخامت  915میلیمتر (  ) Stainless steelانتخاب گردید .تعداد  254سوراخ با قطر  2میلیمتر
توسط دستگاه رادیال با مته از جنس تنگستن کارباید در سطح فعال در وسط جمعکنندههای جریان (برای عبور
محلول در آند و خروج آب تولید شده و عبور هوا در کاتد) ایجاد گردید .در انتهای پیل سوختی موردنظر ،برای
فیکس نمودن کل مجموعه از یک صفحه پلکسی گلس با ابعاد  4cm × 92cm × 92cmاستفاده شد .در وسط این
صفحه ،یک حفره با ابعاد  8 cm × 8 cmایجاد گردید .همانطور که مشخص است هوا ( اکسیژن) از طریق این حفره
با جمع کننده جریان کاتدی و از آنجا با سطح فعال  MEAدر تماس می باشد .در انتهای کار ،اطراف این صفحه نیز
1 - Silicon rubber gasket
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 6عدد سوراخ با قطر  0میلیمتر برای عبور پیو های مونتاژی ایجاد گردید .بعد از مشخص شدن نسبت محلول
سوخت ،پیل سوختی مورد سوخت گیری میشد .دمای محیط هنگام انجام تستها حدود  25  Cرطوبت حدود % 84
بوده است .دمای پیل در مراحل مختلف کاری توسط دماسنج دیجیتال اندازهگیری میشد(دقت این دستگاه یکدهم
سانتیگراد میباشد) .بعد از سوختگیری و یک وقفه زمانی مشخص برای رسیدن به شرایط پایدار ،مقدار جریان ،ولتاز
و توان (  Iو  Vو ) Pاندازهگیری شد .بعد از یک وقفه زمانی  95دقیقه ای برای رسیدن به شرایط پایدار ،تستهای
بعدی ،شامل ثبت تغییرات ولتاژ پیل برحسب زمان بود .در این نوع از آزمایشات با اعمال یک بار ثابت))، (4/8 (A
تغییرات ولتاژ و دمای پیل بر حسب زمان ثبت میشد .الزم بذکر است که بعد از اتمام هر مرحله آزمایش و تخلیه
محلول سوخت ،قبل از انجام سوختگیری جدید ،مخزن سوخت پیل با آب مقطر شستشو داده میشد تا اثرات آزمایش
قبل بطور کامل از بین رود.
 -2بررسی و تحلیل اثر واشر های آب بندی بر توان خروجی پیل متانولی غیرفعال
همانطور که قبال توضیح داده شد ،واشر های آب بندی برای جلوگیری از نشت نمودن محلول درون پیل های متانولی
استفاده میشوند .در پیل های متانولی فعال وجود واشر تاثیر بسزایی دارد چون محلول متانول با فشار پمپ وارد پیل
میشود و در آن جریان دارد لذا برای جلوگیری از نشت نمودن محلول وجود این واشر ها ضروری است .اما در پیل
های متانولی غیرفعال محلول فشار چندانی درون پیل ندارد و نهایت فشار ممکن در اثر نیروی وزن محلول ایجاد
میشود که این مقدار در مقایسه با فشار موجود درون پیل های متانولی فعال بسیار ناچیز میباشد .در پیل های
متانولی ،آب بندی و مقاومت تماسی 9بین سطوح به نوع و ضخامت واشرها بستگی دارد[ .]90-22استفاده از واشر
1 - Contact resistance
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های خیلی نازک باعث ایجاد فاصله مابین سطح جمع کننده جریان و سطح واشر میگردد و این باعث عدم آب بندی
و نشت نمودن محلول درون پیل میشود .از طرفی استفاده از واشر های خیلی ضخیم باعث تماس (اتصال) ضعیف
بین  MEAو جمع کننده جریان میشوند و این باعث افزایش مقاومت تماسی و نهایتا افزایش مقاومت داخلی پیل
میگردد .لذا یک مقدار بهینه برای ضخامت واشر ها وجود دارد که به ازای آن هم مقاومت تماسی کم میباشد و هم از
نشتی جلوگیری میشود[98و .]93برای بررسی اثر واشرها بر عملکرد پیل چندین آزمایش انجام شد .ابتدا یک پیل
متانولی غیرفعال با سطح فعال مشخص طراحی و سپس ساخته شد .در مرحله بعد با تغییر مکان و تعداد واشرها،
عملکرد پیل بررسی شد.
در ایدن آزمایشددات ابتددا عملکددرد پیدل بددا یدک محلددول سددوخت بدا غلظددت مشدخص( 4مددوالر) بدا وجددود  4واشددر
بررسی شد .این  4واشر (طراحدی اولیده) بترتیدب بدین مخدزن و جمدع کنندده جریدان آندی(واشدر آنددی ،)9بدین
جمدددع کنندددده جریدددان آنددددی و ( MEAواشدددر آنددددی ، )2مدددابین جمدددع کنندددده جریدددان کاتددددی و MEA

(واشددرکاتدی )3و بددین جمددع کننددده جریددان کاتدددی و صددفحه انتهددایی کاتدددی (واشددرکاتدی )4قددرار داده شدددند
(شکل .)4
اینحالددت در نمودارهددا بددا عنددوان “ واشددرآندی+9واشددرآندی+2واشددرکاتدی+3واشددرکاتدی “4نشددان داده شددده
است .پس از بررسی عملکرد پیدل بدا وجدود  4واشدر ،در مرحلده بعددی واشدر کاتددی ( 4یعندی واشدر بدین جمدع
کننده جریان کاتدی و صفحه انتهدایی کاتددی) برداشدته شدد و در ایدن حالدت نیدز عملکدرد پیدل بررسدی گردیدد.
اینحالددت در نمودارهددا بددا عنددوان “ واشددرآندی+9واشددرآندی+2واشددرکاتدی “3نشددان داده شددده اسددت .در مرحلدده
بعدی واشدر بدین جمدع کنندده جریدان کاتددی و ( MEAواشدرکاتدی )3نیدز برداشدته شدد یعندی در ایدن حالدت
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فقط 2واشر درون پیل قرار داشدت ،یکدی بدین مخدزن و جمدع کنندده جریدان آنددی و دیگدری بدین جمدع کنندده
جریددان آندددی و  .MEAاینحالددت در نمودارهددا بددا عنددوان “ واشددرآندی+9واشددرآندی “2نشددان داده شددده اسددت.
سددپس عملکددرد پیددل در اینحالددت نیددز بررسددی گردیددد .نتددایج حاصددله از ایددن آزمایشددات در شددکلهای  5و  8و0
نشددان داده شددده اسددت .در شددکلهای  5و 8بترتیددب تغییددرات تددوان و ولتدداژ پیددل برحسددب جریددان نشددان داده
شددده اسددت و در شددکل  0بددا اعمددال یددک جریددان ثابددت 4/8آمپددری تغییددرات ولتدداژ پیددل طددی یددک بددازه زمددانی
بدست آمده اسدت .همدانطور کده در شدکلهای 5و8و 0مشدخص اسدت ،نتیجده آزمایشدات حکایدت از ایدن دارد کده
وقتددی واشددرهای کاتدددی (واشددر کاتدددی 3و )4بترتیددب برداشددته میشددوند و تنهددا دو واشددر درون پیددل بدداقی
میماند توان خروجی و ولتاژ پیدل نسدبت بده دو حالدت قبلدی( کده در آنهدا بترتیدب کدال 3و 4واشدر قدرار داشدت)،
بهبود قابل توجهی پیدا میکند.

شکل  -5مقایسه عملکرد پیل در سه حالت قرارگیری واشر -غلظت محلول  4موالر-دمای محیط  28درجه و رطوبت%84
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شکل  -8مقایسه عملکرد پیل در سه حالت قرارگیری واشر -غلظت محلول  4موالر-دمای محیط  28درجه و رطوبت %84

شکل  -0مقایسه تغییرات ولتاژ پیل در سه حالت قرارگیری واشر -غلظت محلول  4موالر-دمای محیط  28درجه و رطوبت
%84
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با توجه به نمودارهای شکل  5تا  0میتوان گفت هرچه تعداد واشرهای درون پیل کمتر میشوند عملکرد پیل ارتقاء
می یابد .این تغییر در عملکرد پیل بدلیل تغییر در مقاومت داخلی پیل میباشد[ .]8این پدیده تغییر در مقاومت
داخلی پیل نیز با بررسی و اندازه گیری مقاومت داخلی پیل تایید شد .نتایج حاصله در جدول  2نشان داده شده
است .همانطور که در جدول نیز مشخص شده است با افزایش واشرها ،مقاومت داخلی پیل افزایش یافته است .وقتی
در سمت کاتد ،واشرهای کاتدی4و 3به تربیت حذف میشوند سطح فعال  MEAبطور کامل در همه جا با سطح
رسانای جمع کننده جریان کاتدی تماس پیدا میکند (یعنی سطح تماس  MEAو جمع کننده جریان کاتدی بیشتر
میشود چون دیگر بین ایندو واشری قرار ندارد و از طرفی فشار بیشتری برای ساندویج کردن صفحات رویهم اعمال
میشود لذا مقاومت تماسی و مقاومت اهمی درون پیل کاهش می یابد و این باعث کاهش مقاومت داخلی پیل
میشود و در نتیجه توان خروجی و ولتاژ پیل نسبت به قبل افزایش می یابد .در جدول  3بیشترین توان خروجی پیل
در هر سه حالت قرارگیری واشر نشان داده شده است .البته الزم بذکر است که در سمت آند بدلیل وجود
مایع(محلول سوخت) برای نشت بندی حتما باید واشر وجود داشته باشد و نمیتوان آنها را حذف نمود .لذا با توجه به
موارد ذکر شده میتوان اینطور بیان نمود که وقتی تعداد واشر ها و محل قرارگیری آنها تغییر میکند عملکرد پیل
دستخوش تغییر میشود .این تغییر در عملکرد بخاطر تغییر مقاومت تماسی (اهمی) و در نتیجه آن تغییر مقاومت
داخلی پیل میباشد[ .]3-92در آزمایشات انجام شده بدترین عملکرد وقتی حاصل شد که چهار واشر درون پیل قرار
داشت .در مرحله بعد وقتی واشر بین جمع کننده جریان کاتدی و پنجره کاتدی حذف شد توان پیل در حدود %344
بهتر شد و ولتاژ پیل نیز افزایش یافت (جدول.)3
جدول  -2تغییر در مقاومت داخلی پیل با تغییر تعداد و محل واشرهای آب بندی
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مکان و تعداد واشرهای آب بندی

مقاومت داخلی()mΩ

واشرآندی+9واشرآندی+2واشرکاتدی+3واشرکاتدی4

64

واشرآندی+9واشرآندی+2واشرکاتدی3

56

واشرآندی+9واشرآندی2

54

در نهایت بیشترین توان خروجی وقتی حاصل شد که در سمت کاتد دیگر واشری قرار نداشت یعنی تنها دو واشر
درون پیل وجود داشت :یکی بین جمع کننده جریان آندی و  MEAو دیگری بین جمع کننده جریان آندی و
مخزن .در این حالت نسبت به حالت اولیه(چهار واشری) ،توان در حدود  %354افزایش یافت(جدول .)3با توجه به
نتایج بدست آمده میتوان گفت ،چون در سمت کاتد محلولی وجود ندارد پس گذاشتن واشر در سمت کاتد( ،یعنی
بین صفحات جمع کننده جریان کاتدی  - MEA -پنجره کاتدی) چندان ضروری نمیباشد ولی بدلیل وجود محلول
متانول بین تمامی صفحات در سمت آند ،در حذف نمودن واشر در سمت آند محدودیت وجود دارد .لذا باتوجه به
شرایط نشتی و کاهش مقاومت داخلی پیل ،بهترین ترکیب وقتی حاصل میشود که فقط دو واشر درون پیل قرار
گیرد ،یکی بین مخزن و جمع کننده جریان آندی و دیگری بین جمع کننده جریان آندی و ( MEAدر سمت کاتد
دیگر واشری قرار نداشته باشد) .در این حالت توان خروجی پیل ) 254)mWبوده است که بیشترین توان خروجی در
مقایسه با دو حالت دیگر میباشد.
جدول  -3بیشترین توان خروجی پیل در هر سه حالت قرارگیری واشر
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مکان و تعداد واشرهای آب بندی

بیشترین توان خروجی )(mW

واشرآندی+9واشرآندی+2واشرکاتدی+3واشرکاتدی4

54

واشرآندی+9واشرآندی+2واشرکاتدی3

244

واشرآندی+9واشرآندی2

254

 -5نتیجه گیری
در این مقاله نشان داده شد که محل و تعداد واشرهای آب بندی تاثیر بسزایی بر عملکرد پیل های سوختی متانولی
غیرفعال دارند بگونه ای که با تغییر تعداد واشرهای درون پیل ،توان خروجی پیل تا حدود 4برابر افزایش پیدا میکند.
این تغییر عملکرد بخاطر تغییر در مقاومت تماسی (اهمی) و در نتیجه تغییر در مقاومت داخلی پیل میباشد .لذا
باتوجه به شرایط نشتی و کاهش مقاومت داخلی پیل ،بهترین ترکیب برای دستیابی به بهترین عملکرد وقتی حاصل
میشود که فقط دو واشر درون پیل قرار گیرد ،یعنی یک واشر بین مخزن و جمع کننده جریان آندی و دیگری بین
جمع کننده جریان آندی و  MEAو در سمت کاتد دیگر واشری وجود نداشته باشد .در نتیجه در پایان میتوان بطور
خالصه گفت:
عملک رد پیل متانولی غیرفعال با دو واشر ،یکی بین مخزن و جمع کننده جریان آندی و دیگری بین جمع کننده
جریان آندی و  > MEAعملکرد پیل متانولی غیرفعال با سه واشر ،یکی بین مخزن و جمع کننده جریان آندی ،
دیگری بین جمع کننده جریان آندی و  MEAو دیگری بین جمع کننده جریان کاتدی و  > MEAعملکرد پیل
متانولی غیرفعال با چهار واشر ،یکی بین مخزن و جمع کننده جریان آندی  ،دیگری بین جمع کننده جریان آندی و
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 و آخری بین جمع کننده جریان کاتدی و پنجره انتهاییMEA  دیگری بین جمع کننده جریان کاتدی و، MEA
 در ادامه کارهای تحقیقاتی در آینده میتوان یک ضخامت بهینه برای واشرهای آب بندی انتخاب کرد.کاتدی میباشد
.تا مقاومت اهمی داخل پیل به ازای آن به حداقل برسد و عملکرد پیل ارتقاء یابد
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