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تهیه چندسازه نانولولههای کربنی /پالتین بلک و کاربرد آن برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی
هیدروژن
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 -2دانشیار شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا ...آملی  ،آمل ،ایران
 -3استادیار شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا ...آملی  ،آمل ،ایران
دریافت :خرداد  ،1395بازنگری :آذر  ،1395پذیرش :بهمن 1395

چکیده :در این پژوهش ،ابتدا چندسازه نانولولههای کربنی /پالتین بلک با روش ساده ،مؤثر و ارزان تهیه شد .نمونه تهیه شده با روشهای

میکروسکوپی الکترونی عبوری ( )TEMو پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDXمورد بررسی قرار گرفت .تصاویر  TEMنشان داد که نانوذرههای پالتین
بهصورت دانههای تسبیح روی دیواره خارجی نانولولههای کربنی تثبیت شده و وجود عنصر پالتین ( )Ptدر طیف  EDXدلیل بر حضور  Ptدر چندسازه

است .سپس ،با ساخت الکترود خمیر کربن اصالح شده ( )CPEبا این نانو چندسازه ،فعالیت کاتالیستی نانو چندسازه تهیه شده در محیط اسیدی بهوسیله
روشهای الکتروشیمی از قبیل ولتامتری روبش خطی در واکنش آزادسازی هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ولتامتری روبش خطی نشان داد
که الکترود  CPEاصالح شده با  Pt-CNTنسبت به الکترود  ،CPEبا چگالی جریان باالتر و پتانسیل کم منفیتر در واکنش آزادسازی هیدروژن ظاهر

میشود .اثر عاملهای متفاوت مانند نوع و غلظت الکترولیت و نسبت پالتین بلک به نانولولههای کربنی در الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که سولفوریک اسید  0/1 Mو نسبت  2:5از پالتین بلک به نانولولههای کربنی بهعنوان شرایط بهینه در واکنش
آزادسازی هیدروژن است .تثبیت چنین نانو چندسازهای روی الکترود ،موجب پتانسیل شروع فرایند آزادسازی هیدروژن حدود  -0/2 Vو کمترین شیب
تافل  4 V-1 dec-1شد .ضریب انتقال الکترون و چگالی مبادله جریان برای  Pt-CNT/CPEبا استفاده از شیب نمودار تافل به ترتیب حدود  1/3و

 0/12 mA cm-2برای واکنش آزادسازی هیدروژن بهدست آمده است.

واژههای کلیدی :پالتین بلک ،واکنش آزادسازی هیدروژن ،الکتروکاتالیست ،نانولولههای کربنی

تولید انرژی ،اهمیت هیدروژن افزایش پیداکرده است .ازاینرو،
روشهای تولید و ذخیره هیدروژن توجه بسیاری از پژوهشگران را
به خود جلب کرده است [ 1و  .]2هیدروژن را میتوان با روشهای
متفاوت و از منابع اولیه تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تولید کرد [.]3

مقدمه
امروزه ،هیدروژن به دلیل نقش اصلی در پیل سوختی بهعنوان
منبع انرژی پاک و قابلتجدید شناخته شده است .در پی کاهش
منابع تأمینکننده سوختهای فسیلی بهعنوان اصلیترین منبع
*عهدهدار مکاتباتf.chekin@iauamol.ac.ir :
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تهیه چندسازه نانولولههای کربنی /پالتین بلک و کاربرد آن ...

یکی از مهمترین روشهای تولید هیدروژن روش الکتروشیمیایی
است .واکنش آزادسازی هیدروژن [ ]4یک فرایند الکتروشیمیایی
است که با ترکیب شدن پروتون با الکترون در سطح الکترود
کاتد ،هیدروژن تهیه میشود [ .]5هیدروژن تهیه شده از برقکافت
آب به علت ولتاژ باال منجر به مصرف انرژی باال میشود .در
این راستا ،تهیه الکترودهایی که توانایی انجام فرایند آزادسازی
هیدروژن را با بازده و سینیتیک مناسب داشته باشند ،دارای اهمیت
بسیاری هستند [ 6و  .]7پژوهشهای بسیاری در زمینه استفاده
از الکتروکاتالیستهای مناسب بهمنظور اصالح سطح الکترود کارا
انجامشده است [ .]8فلزهای واسطه مانند  Ni، Co، Feو W
قیمت پایینی دارند اما ولتاژ باالتری نسبت به فلزهای قیمتی
برای واکنشهای آزادسازی هیدروژن از خود نشان دادند .فلزهای
 Ptو  Pdتوانایی کاتالیستی باالیی نسبت به فرایند آزادسازی
هیدروژن دارند .اما منابع محدود این فلزها و هزینه باالی آنها
مانع از استفاده  Ptو  Pdبهطور گسترده میشود .به همین دلیل،
در بسیاری از پروژهها از نانوذرهها و یا نانو چندسازه  Ptو Pd
به علت دارا بودن سطح فعال باال ،رسانایی الکتریکی خوب و
فعالیت الکتروکاتالیستی باال استفاده میشود [ .]7همچنین ،از
نانو چندسازه  Ptبهطور وسیعی در صنعت برقکافت آب استفاده
میشود .در برخی موارد ،تهیه نانوساختارها نیاز به دمای باال،
شرایط رشد نامالیم ،آزمایشهای پرهزینه و فرایندهای کنترل
پیچیده دارند .بنابراین ،بهکارگیری مواد جدید همراه با استفاده
کمتر از فلزهای نجیب توجه زیادی از دانشمندان را به خود جلب
کرده است .بهتازگی ،تالشهای زیادی شده تا فعالیت کاتالیستی
فلزهای نجیب را با استفاده از بسترهای کربنی کربن بلک [ 9تا
 ،]11نانولولههای کربنی [ ،]12نانوفیبر کربنی [ ]13و گرافن []14
افزایش دهند .در این پژوهش ،سعی شده تا با تهیه چندسازه
نانولولههای کربنی و پالتین بلک به روش ساده و ارزان از توانایی
کاتالیستی آن بهمنظور الکتروکاتالیست فرایند آزادسازی هیدروژن
بهره گرفته شود.
لی و همکارانش نشان دادند که چندسازه حاصل از ترکیبات
مولیبدن با نانولولههای کربنی و گرافن ،الکتروکاتالیست پایداری
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

برای واکنش آزادسازی هیدروژن است [ .]14عبدل فتاح و
همکارانش از چندسازه نانولولههای کربنی و نانوذرههای طال
برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن بهکار گرفتند
[ .]15سو و همکارانش برای الکتروکاتالیست آزادسازی هیدروژن
از کاتالیست جدیدی بر پایه چندسازه نانولولههای کربنی /فسفید
آهن روی الکترود کربن شیشهای استفاده کردند [ .]16لین و
همکارانش نشان دادند که نانو چندسازه  Ni3S2با نانولولههای
کربنی بهعنوان ماده الکترودی در آزادسازی هیدروژن از پایداری
مناسبی برخوردار است [ .]17چکین و همکارانش از چندسازه
نانولولههای کربنی WO3/در واکنش آزادسازی هیدروژن نشان
دادند که واکنش تافل مرحله تعیینکننده سرعت است [ .]18همه
این بررسیها نشان داد که بین نانولولههای کربنی و ترکیبهای
کاتالیست ارتباط خوبی وجود دارد که مواد کاتالیست میتوانند
روی دیواره نانولولهها و یا درون نانولولهها قرار بگیرند.
بخش تجربی

مواد شیمیایی مورد استفاده

برای تهیه چندسازه از پودر پالتین بلک ( ،<%99/5سیگما
آلدریچ) و نانولولههای کربنی چند دیواره (قطر خارجی
 ،20 nmطول  5تا  ،15 µmخلوص  <%97و ساخت
 Nano-Technologies Port Coچین) استفاده شد .همچنین،
در این پژوهش از سولفوریک اسید ( ،%95مرک) ،پرکلریک اسید
( ،%72مرک) و اتانول ( ،%96مرک) برای انجام آزمایشها استفاده
شد.

تجهیزات مورد استفاده

بهمنظور بررسی ولتامتری از دستگاه پتانسیواستات  /گالوانا
استات ( )SAMN-500ساخت ایران استفاده شد .برای انجام
روشهای متفاوت الکتروشیمیایی از یک سامانه سه الکترودی
شامل الکترود پالتین بهعنوان الکترود کمکی ،الکترود نقره  /نقره
کلرید /پتاسیم کلرید ((( )Ag/AgCl/KC1)3 Mساخت شرکت
آذر الکترود ،ارومیه ،ایران) بهعنوان الکترود شاهد و الکترود خمیر
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چکین و همکاران

کربن اصالح شده با چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی
( )Pt-CNT/CPEبهعنوان الکترود کار استفاده شد.

تهیه چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی

بهمنظور تهیه چندسازه پالتین بلک و نانو لولههای کربنی،
مقدار  2میلیگرم از پالتین بلک و  5میلیگرم از نانولولههای
کربنی در  5میلیلیتر اتانول به مدت  20دقیقه در دستگاه فراصوت
قرار داده شد تا یک مخلوط همگنی جهت قطرهگذاری روی سطح
الکترود بهدست آید.

تهیه الکترود خمیر کربن اصالح شده با چندسازه پالتین بلک و
نانولولههای کربنی ()Pt-CNT/CPE

اصالح شده با نانولولههای کربنی ( )CNT/CPEساخته شد .تهیه
 CNT/CPEبدینصورت است که  10میکرولیتر از محلول
پراکندهشده از نانولولههای کربنی روی سطح الکترود خمیر کربن
قطرهگذاری شده تا تبخیر کامل حالل انجام شود (شکل .)1
نتیجهها و بحث
شکل  ،2تصاویر  TEMخمیر کربن اصالح شده با نانولولههای
کربنی (الف) و چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی (ب) را
نشان میدهد .همانطور که در تصاویر  TEMمشاهده میشود،
پالتین بهصورت دانههای تسبیح روی دیواره خارجی نانولولههای
کربنی تثبیت شدهاند.

برای تهیه الکترود خمیر کربن ساده ،ابتدا پودر گرافیت و روغن
پارافین در یک هاون دستی مخلوط و تا بهدست آمدن خمیری
همگن ،همزده شد .خمیر تهیه شده وارد یک لوله شیشهای با
(الف)
انتهای باز و صاف با قطر داخلی  4میلیمتر شده و با مالشدادن
سطح الکترود روی یک کاغذ سفید ،بهطور کامل سطح صاف و
یکنواختی بهدست آمد .برای برقراری اتصال الکتریکی ،از یک
سیم مسی استفاده شد که از طرف دیگر وارد لوله شیشهای شده
)ب(
فلزی به
انبرک
همگننیزاز به وسیله
مخلوطاین سیم
اتصال باشد و
 10با خمیر در
تا
نانولولههای کربنی تهیه شده در بخش پیشین را روی سطح
بلک و
پالتین
چندسازه
میکرولیتر از
دستگاه پتانسیواستات متصل شد .همچنین ،تجدید سطح الکترود
حالل در دمای محیط انجام شود .برای مقایسه ،الکترود خمیر کربن
پایین،تبخیر
کرده تا
الکترودباخمیر
کاملعکردن
خارج و قط
گذاریبه سمت
قطرهدر لوله
کربنمسی
حرکت سیم
(ب)
سطح خمیر کربن و صافکردن مجدد آن امکانپذیر است.
اصالح شده با نانولولههای کربنی ( )CNT/CPEساخته شد .تهیه  CNT/CPEبدینصورت است که  10میکرولیتر از محلول
 10میکرولیتر از مخلوط همگن از چندسازه پالتین بلک و
الکترودروی
پیشین را
تهیه شده
های
پراکندهنانولول
سطحکربن قطرهگذاری شده تا تبخیر کامل حالل انجام شود (شکل .)1
خمیر
بخشطح
کربنی درروی س
کربنیهای
نانولوله
شدههاز
الکترود خمیر کربن قطرهگذاری کرده تا تبخیر کامل حالل
شکل 2تصاویر ( TEMالف) خمیر کربن اصالح شده با نانولولههای کربنی و
در دمای محیط انجام شود .برای مقایسه ،الکترود خمیر کربن
شکل 2تصاویر  TEMخمیر کربن اصالح شده با نانولولههای
)الف(

(ب)چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی

کربنی (الف) و چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی (ب)

شده با
الکتروداصالح
ساخت الکترود
وارهواره
طرحطرح
شکل 1شکل 1
چندسازهچندسازه
شده با
اصالح
ساخت
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

نتیجهها و بحث
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شکل 3طیف  EDXخمیر کربن اصالح شده با چندسازه پالتین بلک و
نانولولههای کربنی

(ب)

مطابق واکنشهای سه مرحلهای زیر پیشبینی میشود [:]25

تهیه چندسازه نانولولههای کربنی /پالتین بلک و کاربرد آن ...

واکنش ولمر

H3O+ + e- → Hads + H2O

هیروفسکی
آزادسازی
واکنش واکنش
فرایند
شکل  ،3طیف  EDXچندسازه پالتین بلک و نانولولههای
شکل 2تصاویر  TEMخمیر کربن اصالح شده با نانولولههای
خطی ( )LSVبهصورت مقایسهای کمک گرفته شد.
(ب)حضور
دلیل بر
کربنی را نشان میدهد .وجود عنصر پالتین ()Pt
کربنی (الف) و چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی
واکنش تافل
Hads + Hads → H2
ولتاگرامهای روبش خطی الکترودهای خمیر کربن اصالح نشده
 Ptدر چندسازه است.
( ،)CPEالکترود خمیر کربن اصالح شده با نانولولههای کربنی
( )CNT/CPEو الکترود خمیر کربن اصالح شده با چندسازه
مقدار  αبرای الکترود  Pt-CNT/CPEبرابر با  1/3محاسبه شد که به نظر میرسد واکنش آزادسازی هیدروژن در
پالتین بلک و نانولولههای کربنی ( )Pt-CNT/CPEدر محلول
الکترود 5نمایش داده
ی0/کند.در شکل
پیرویMم 1
هیروفسکی اسید
 Pt-CNT/CPEاز سازوکار ولمر -سولفوریک
است.الکترود پالتین بالک
شدهشبیه
Pt-CNT/CPE
نتایج نشان داد که الکترود  Pt-CNT/CPEنسبت به  CPEو
[ .]21چگالی مبادله جریان عامل دیگری است که برای بررسی فعالیت کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت .هم
 CNT/CPEاز چگالی جریان باالتری نسبت به فرایند آزادسازی
-2
فرایند از،HER
پتانسیلآمدشروع
cmاست.
برخوردار
هیدروژنبرابر
مبادله جریان برای کاتالیست پیشنهادی
موارد گزارش شده از قبی
که باالتر
طرفیبهدست
 mAاز0/12
از مقدار تقریبی  -0/4 Vدر سطح الکترود  CNT/CPEبه
 WO3 ،]18[ )0/003mA cm-2( WO3بالک ( WO3 ،]18[ )0/0009mA cm-2تثبیت شده روی کربن بلک (m-2
مقدار تقریبی  -0/25Vدر سطح الکترود  Pt-CNT/CPEجابهجا
بلکو و
اصالح شده
کربن اصالح
خمیرکربن
EDXخمیر
طیفEDX
شکل3طیف
شکل3
پالتینبلک
چندسازهپالتین
شده بابا چندسازه
2( Cu/NPC
m-2( MOF-199 ،]10
0/0012
mAcm
امر[ ،به،]26
)0/003
mAcm
نانولولههای[،]18
ارتباط) [داده
چندسازه
پالتین -در
دلیل حضور
است .این
کربنی کربن اصالح شده با -2( Pdشده
+
Hads
ولتامتری+ H
هیدروژنH2 +( H
→از 3O + e
2O
روبش
،)HER

نانولولههای کربنی

الکتروکاتالیست فرایند آزادسازی هیدروژن نقش
میشود که در
[ ]27[ )0/125mA cm-2( Pd60Pt40 ،]10و  ]22[ )0/011mA cm-2( Pt/CTABاست.
دارد .بهطوریکه پتانسیل شروع فرایند  HERدر سطح الکترود
شکل  ،4ولتامتری چرخهای مربوط به الکترود
قابلدهد.
 Pt-CNT/CPEمی
سولفوریک اسید  0/1Mنشان
 Pt-CNT/CPEرا
امتری چرخهای مربوط به
نتایجبا نتایج گزارش شده در برخی
مقایسه
محلول 0/1 Mنشان
در اسید
سولفوریک
الکترود در محلول
 Pt-CNT/CPEرا
.]24
 ،11و 21تا
اکسایش[،10
مقالهها است
ولتاگرام
استه که
دهنده این
جفتنشان
یکنتایج
دهد.
می
ولتاگرام
ست که در
دماغه
پالتین
جفتمربوط به
دماغهیکرفت
استدر که
ظاهر شد
دماغه
دماغه ظاهر شده است که دماغه رفت مربوط به اکسایش پالتین
 19تا
کاهش پالتین اسوت [
.]21مربوط به کاهش پالتین است [ 19تا .]21
برگشت
دماغه

CNT/CPE
(CPEب)(الف)،
رفتار
شکل
 CNT/CPEو (ج)
الکتروکاتالیستی، CPE
الکتروکاتالیستی (الف)
مقایسهرفتار
شکل 55مقایسه

 Pt-CNT/CPEدر
ولتامتری چرخهای
شکل 4شکل 4
محلولاسید M
سولفوریک
 Pt-CNT/CPEدر محلول
ولتامتری چرخهای
سرعتmV
روبش s-1
سولفوریک 0/1
100 mV s-1100
روبش
سرعتدر
اسیددر0/1M

اسید
سولفوریک
HER
HERبهدرفرایند
نسبت
Pt-CNT/CPE
(ب) و
سرعت
اسیددر 0/1 Mدر
سولفوریک
(ج)فرایند
نسبت به
،Pt-CNT/CPE
1
فرایند
 0 1 Mدر سرعت روبش  ،100 mV sنمودار تافل برای
روبش ،100 mV s-1 /نمودار تافل برای فرایند  HERدر سطح Pt-CNT/CPE
 HERدر سطح Pt-CNT/CPE

آزمون سینتیکی واکنش آزادسازی هیدروژن در سطح
بهمنظور بررسی عملکرد الکتروکاتالیستی الکترود خمیر کربن
کربنینمودار تافل (شکل  )5انجامشده
استفاده از
 Pt-CNT/CPEبا
های باکربنی برای
پالتین بلک
الکتروکاتالیست با
سی عملکرد اصالح شده
نانولولههای
چندسازه پالتین بلک و
نانولولهشده
کربن واصالح
چندسازه خمیر
ی الکترود

خطی ( )LSVبهصورت مقایسهای کمک گرفته شد.
ش آزادسازی هیدروژن ( ،)HERاز ولتامتری روبش
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
114
ش خطی الکترودهای خمیر کربن اصالح نشده ( ،)CPEالکترود خمیر کربن اصالح شده با نانولولههای کربنی

کترود خمیر کربن اصالح شده با چندسازه پالتین بلک و نانولولههای کربنی ( )Pt-CNT/CPEدر محلول
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چکین و همکاران
[ ]22است.

است که از دادههای چگالی جریان-پتانسیل بهدست آمده از
بهمنظور تعیین اثر الکترولیت روی فعالیت الکتروکاتالیستی
ولتاگرام شکل  5رسم شده است .شیب تافل و چگالی مبادله
 Pt-CNT/CPEنسبت به واکنش پیدایش هیدروژن ،از
جریان ( )joبا استفاده از آزمون حداقل مربعات محاسبه شد .مقدار
نش پیدایش هیدر
روبش واک
نسبت به
Pt-CNT/CPE
الکتروکاتالیستی
تعیین اثر
ضریب انتقال الکترون ( )αاز به
خطی
ولتامتری
استفاده شد .پاسخ
فعالیتروبش خطی
الکترولیت رویولتامتری
چگالی جریان
منظورو مقدار
شیب تافل
 Pt-CNT/CPEدر محلول پرکلریک اسید ( ولتاگرام الف) و
مبادله با برونیابی شیب تافل محاسبه شد .این محاسبهها با
روبش خطی استفاده شد .پاسخ ولتامتری روبش خطی  Pt-CNT/CPEدر محلول پرکلریک اسید ( ولتاگرام ا
سولفوریک اسید (ولتاگرام ب)  0/1Mدر شکل  6نشان دادهشده
استفاده از معادله زیر بیان شد [:]21
در سولفوریک اسی
دهد که
شکل نشان
شکلشده
نشان داده
اسید (ولتاگرام ب)  0/1 Mدر شکل 6
چگالی
می اسید
سولفوریک
اینکه در
است.دهد
نشان می
است .این

جریان باالتری نسبت به پرکلریک اسید وجود دارد .بنابراین،
η = RT/αnF ln j0 - RT/αnF ln j
نسبت به پرکلریک اسید وجود دارد .بنابراین ،سولفوریک اسید نسبت به پرکلریک اسید الکتر
باالتری
سولفوریک اسید نسبت به پرکلریک اسید الکترولیت بهتری در
سازی هیدروژن است.
Pt-CNTفرایند
الکتروکاتالیست
الکتروکاتالیست فرایند آزادسازی هیدروژن است.
حدودآزاد1-V
شیب تافل برای الکتروکاتالیست
 14-decاست .سازوکار واکنش آزادسازی هیدروژن در محیط
اسیدی مطابق واکنشهای سه مرحلهای زیر پیشبینی میشود
[:]25
واکنش ولمر H3O+ + e- → Hads + H2O

واکنش هیروفسکی

Hads + H3O+ + e- → H2 + H2O
واکنش تافل Hads + Hads → H2

مقدار  αبرای الکترود  Pt-CNT/CPEبرابر با  1 /3محاسبه
شد که به نظر میرسد واکنش آزادسازی هیدروژن در سطح
شکل  6ولتاگرام روبش خطی در محلول پرکلریک اسید 0/1 M
الکترود  Pt-CNT/CPEاز سازوکار ولمر-هیروفسکی پیروی
پرکلریک
خطی در
ولتاگرام روبش
شکل
اسیدب) Mبا0/1سرعت
(ولتاگرام
محلول0/1
اسید M
سولفوریک
(ولتاگرام 6الف) و
میکند .الکترود  Pt-CNT/CPEشبیه الکترود پالتین بالک
(ولتاگرام الف) و سولفوریک اسید ( 0 /1 M-1ولتاگرام ب) با سرعت روبش
روبش 100 mV s
رفتار میکند [ .]21چگالی مبادله جریان عامل دیگری است
100 mV s
که برای بررسی فعالیت کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت.
اثر غلظت محلول سولفوریک اسید بر مقدار چگالی جریان فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح CPE
اثر غلظت محلول سولفوریک اسید بر مقدار چگالی جریان
همچنین ،چگالی مبادله جریان برای کاتالیست پیشنهادی برابر
Pt-CNT/CPE
افزایش سطح
هیدروژن در
شکل 7فرایند
گزارش
باالتر از
 0 /12 mA cm -2بهدست آمد
بررسیاسید ،چگالی جر
سولفوریک
غلظت محلول
آزادسازیشود با
مشاهده می
مواردکه در
همانگونه
شدهکهاست.
شده است .همانگونهکه در شکل  7مشاهده میشود با افزایش
شده از قبیل نانومیلههای )0 /003 mA cm -2 ( WO3
 -2است .بهطوریکه ،بیشترین چگالی جریان در غلظت  0/2 Mاست .از آنجاییکه ،چگالی جریان در غلظت
غلظت محلول سولفوریک اسید ،چگالی جریان افزایش یافته است.
[ WO3 ،]18بلک ( WO3 ،]18[ )0 /0009 mA cm
غلظت
سازی بیشترین
طوریکه،
ب
[،]18
تثبیت شده روی کربن بلک (
است.گرفت.
بررسی 0قرار
جریانMدر0/1
چگالیغلظت
هیدروژن در
فرایندهآزاد
 )0ندارد،
0/1/05M mA
زیادی -2باcmغلظت
مورد /2 M
از آنجاییکه ،چگالی جریان در غلظت  0/2 Mتفاوت زیادی
کربن اصالح شده با Cu/NPC ،]26[)0/003 mAcm-2(Pd
با غلظت  0/1 Mندارد ،فرایند آزادسازی هیدروژن در غلظت
(،]10[)0/001 mAcm-2(MOF-199،]10[)0/0012 mAcm-2
 0/1 Mمورد بررسی قرار گرفت.
 ]27[ )0/125mA cm-2( Pd60Pt40و )0/011 mA cm -2( Pt/CTAB
-1

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ت محلول سولفوریک اسید بر مقدار چگالی جریان فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح  Pt-CNT/CPEبررسی

مانگونهکه در شکل  7مشاهده میشود با افزایش غلظت محلول سولفوریک اسید ،چگالی جریان افزایش یافته

یکه ،بیشترین چگالی جریان در غلظت  0/2 Mاست .از آنجاییکه ،چگالی جریان در غلظت  0/2 Mتفاوت

تهیه چندسازه نانولولههای کربنی /پالتین بلک و کاربرد آن ...
ت  0/1 Mندارد ،فرایند آزادسازی هیدروژن در غلظت  0/1 Mمورد بررسی قرار گرفت.

آزادسازیآزادسازی
خطی فرایند
ولتاگرامهای
شکل 7
هیدروژنPt-
هیدروژن در سطح
روبش فرایند
روبش خطی
ولتاگرامهای
شکل 7

بهمنظور تعیین ماهیت چگالی جریان تولیدی در فرایند  HERدر
سطح الکترود اصالح شده  ،Pt-CNT/CPEپاسخالکتروشیمیایی
 Pt-CNT/CPEدر محلول سولفوریک اسید  0/1 Mدر سرعت
روبشهای متفاوت به روش ولتامتری روبش خطی مورد بررسی
قرار گرفت (شکل  .)9نتایج نشان داد که در پتانسیل -0/5 V
با افزایش سرعت روبش پتانسیل ،چگالی جریان بهطور خطی
افزایش یافته که نشاندهنده مسموم نبودن  Ptموجود در سطح
است.

اسید با
Pt-CNT/CPE
CNT/CPEدردر سطح
(ب) ( ،0/03ج)
سولفوریک،0/01
درهای (الف)
غلظت
سولفوریک اسید با
-1
0/1 mV
(0s/075د)،
(ب)،با0/05
0/01
(د)های
/05غل،0ظت
100
(ج)،روبش
سرعت
0/2M0/03
(الف)،و (ه)
(ی) 0/1
،0/075
1
(ی) و ( 0/2 Mه) با سرعت روبش 100 mV s

اثر نسبت وزنی پالتین بلک به نانولولههای کربنی در سطح
 Pt-CNT/CPEدر الکتروکاتالیست فرایند  HERبررسی شد.
برای این منظور ،الکترود خمیر کربن با نسبتهای متفاوتی از
پالتین به نانولولههای کربنی اصالح شد .سپس ،ولتاگرام روبش
سولفوریکدر اسید 0/1 M
سطحمحلول
شده در
هایاصالح
الکترودهای
نسبت وزنی پالتینخطی
الکتروکاتالیست فرایند  HERبررسی شد.
Pt-CNT/CPE
کربنی در
بلک به نانولوله
با سرعت روبش پتانسیل  100 mV s-1ثبت شد .شکل  8تغییرات
ن منظور ،الکترود خمیر کربن با نسبتهای متفاوتی از پالتین به نانولولههای کربنی اصالح شد .سپس ،ولتاگرام روبش
چگالی جریان فرایند  HERدر پتانسیل -0/5 Vرا در نسبتهای
کترودهای اصالح شده در محلول سولفوریک اسید  0/1Mبا سرعت روبش پتانسیل  100 mV s-1ثبت شد .شکل 8
متفاوت از پالتین به نانولولههای کربنی نشان میدهد.
نانولولههای کربنی نشان میدهد.
هایبامتفاوت
نشان -0/5V
درهاپتانسیل
چگالی جریان فرایند HER
پالتین ازبه 1:5
افزایشاز نسبت
نسبتکه
دهنده راایندر است
مشاهده
افزایش در
جریانمعکوس
سپس ،اثر
ییابد.
افزایش
جریان
چگالی
مییابد .سپس ،اثر معکوس در
 2:5چگالی
1:5م به
نسبت از
افزایش
2:5که با
ها نشان دهنده اینبهاست
الکتروکاتالیست  HERمشاهده شد .بنابراین ،نسبت  2:5از پالتین
تالیست  HERمشاهده شد .بنابراین ،نسبت  2:5از پالتین به نانولولههای کربنی مناسبترین نسبت انتخاب شد.
به نانولولههای کربنی مناسبترین نسبت انتخاب شد.

فرایند
در
های
ولتاگ
شکل
فرایند
الکترودPt-CNT/CPE
خطیالکترود
روبش خطی
های روبش
ولتاگرا
فرایند
Pt-CNT/CPEدر در
Pt-CNT/CPE
الکترود
خطی
روبش
راممهای
رام
شکل999ولتاگ
شکل
سرعت
در
(الف)
0
1
M
اسید
سولفوریک
در
هیدروژن
آزادسازی
های
سرعتدرروبش
سولفوریک اسید
هیدروژن در
آزادسازی
سولفوریک/1 M
سرعت
(0الف)0//1در(الف)
اسید M
هیدروژن در
آزادسازی
تغییرات
mVنمودار
)e()d200و 11و(s--ب)
mV،)cs(-1 50
 )d(،)b100و
(،)c
ی،)b
( 25
،)a( 10
 ))ee(( 200وو
(
100
(
25
،
)
a50
(
10
ها
روبشهای  )d( 100 ،)c( 50 ،)b( 25 ،)a( 10و 200 mV s
روبش
سرعت-0/5 V
روبش در پتانسیل
فرایندسرعت
جریانحسب
چگالی HERبر
تغییراتفرایند
چگالی جریان
در
نمودار
روبش در
حسب سرعت روبش
بر حسب
 HERبر
نمودار تغییرات چگالی جریان فرایند HER
(ب)
پتانسیل
( --00/55 Vب)
پتانسیل V

نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا با ارائه یک روش ساده ،مؤثر و ارزان
به تهیه چندسازه نانولولههای کربنی/پالتین بلک پرداخته شد.
/

 -0/5Vدر
 Pt-CNT/CPEدر
الکترود
چگالی
پتانسیل در
Pt-CNT/CPE
جریان الکترود
جریانگالی
یرات چ
تغییرات 8تغی
شکل  8شکل
نانولولههای کربنی
به
بلک
پالتین
از
متفاوت
های
ت
نسب
حسب
بر
فرایند HER
حسب
بر
HER
فرایند
در
0
5
V
پتانسیل
/
نتیجهگیری

نتیجهگیری

نسبتهای متفاوت از پالتین بلک به نانولولههای کربنی
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بلک
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی در
کربنی/پالتین بلک
های کربنی/پالتین
لولههای
نانولوله
چندسازه نانو
تهیه چندسازه
به تهیه
ارائه یک روش ساده ،مؤثر و ارزان به
در این پژوهش ،ابتدا با116

ر تعیین ماهیت چگالی جریان تولیدی در فرایند  HERدر سطح الکترود اصالح شده  ،Pt-CNT/CPEپاسخ
نانو
این نانو
کاتالیستی این
فعالیت کاتالیستی
ای ،،فعالیت
چندسازهای
نانو چندسازه
چنین نانو
شیمیایی بابا چنین
شده شیمیایی
اصالح شده
کربن اصالح
خمیر کربن
الکترود خمیر
ساخت الکترود
سپس ،،بابا ساخت
سپس

یمیایی  Pt-CNT/CPEدر محلول سولفوریک اسید  0/1Mدر سرعت روبشهای متفاوت به روش ولتامتری روبش

واکنش آزادسازی هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت .تصاویر  TEMنشان داد که پالتین بهصورت دانههای تسبی

چکین و همکاران

 نتایج نشان داد که با اصالح سطح الکترود خمیر کربن با.است
پالتین بلک موجب/الیه نازکی از چندسازه نانولولههای کربنی
 نتایج نشاندهنده عملکرد.تسهیل واکنش آزادسازی هیدروژن شد
پالتین بلک در سطح/بهتر کاتالیست چندسازه نانولولههای کربنی
الکترود خمیر کربن در مقایسه با الکترود خمیر کربن اصالح شده
.با نانولولههای کربنی نسبت به فرایند آزادسازی هیدروژن است

 با ساخت الکترود خمیر کربن اصالح شده شیمیایی با چنین،سپس
 فعالیت کاتالیستی این نانو چندسازه در واکنش،نانو چندسازهای
 نشانTEM  تصاویر.آزادسازی هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت
داد که پالتین بهصورت دانههای تسبیح روی دیواره خارجی
 وجود عنصر، همچنین.نانولولههای کربنی تثبیت شده است
 در چندسازهPt  دلیل بر حضورEDX ) در طیفPt( پالتین
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Abstract: In this work, the carbon nanotubes/platinum black composite was prepared by easy,
efficient, and cheap method and morphology of composite was investigated by using tunnelling
electron microscopy (TEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The TEM images
showed that Pt was immobilized like rosary seeds on external walls of carbon nanotubes and the
Pt in EDX spectra confirmed presence of Pt element in composite. Then catalytic activity of this
nanocomposite was investigated using carbon paste electrode modified with this nanocomposite
for hydrogen evolution reaction in acidic media by electrochemical methods such as linear sweep
voltammetry. The linear sweep voltammetry of Pt-CNT/CPE electrode exhibits higher current
density and less negative value of potential towards hydrogen evolution reaction than the CPE.
Effects of different parameters such as electrolyte type, electrolyte concentration, and platinum
black/carbon nanotubes ratio were studied for electrocatalysis of hydrogen evolution reaction.
The results showed that sulphuric acid 0.1 M and 2:5 ratio was choice as optimum condition for
hydrogen evolution reaction. The deposition of this nanocomposite on the electrode caused onset
potential of -0.2 V and the lowest Tafel slope of 4.0 V-1 dec-1 for hydrogen evolution reaction. The
electron transfer coefficient and exchange current density for the Pt-CNT/CPE were calculated by
Tafel plot about 1.3 and 0.12 mA cm-2, respectively for hydrogen evolution reaction.
Keywords: Platinum black, Hydrogen evolution reaction, Electrocatalysis, Carbon nanotubes
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