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الکترواکسايش فرمالدهيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصالح شده
با نانوزئوليت  MCM-41دارای نقره
سيد کريم حسني نژاد درزي* ،+روزبه رضواني ،سيده معصومه پورعلي
گروه شيمي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل ،ايران

چكيده :با توجه به اهميت سامانههاي پيل سوختي ،در اين پژوهش تالش شد تا با توسعهي يک سامانه الکترودي
مناسب و کارا ،در اين زمينه گامي برداشته شود .از سويي ديگر اهميت ترکيبهاي نانو ساختار در زمينهي
الکتروشيمي ما را به سمت استفاده از زئوليتهاي نانو متخلخل سيليکاتي) (MCM-41به همراه نانوذرههاي نقره
در ساخت الکترود رهنمون کرد .شناسايي نانوزئوليت با استفاده از فناوريهاي پراش پرتوي ايکس (،(XRD
طيفسنجي فروسرخ تبديل فوريه ( )FT-IRو فناوري ميکروسکوپ الکتروني روبشي گسيل ميداني ()FESEM
انجام شد .سپس ،با نانوزئوليت سنتزي داراي نانوذرههاي نقره الکترود اصالح شدهي خمير کربني تهيه شد و از آن
براي اکسايش الکتروکاتاليستي فرمالدهيد استفاده شد .مطالعههاي مکانيسم و سينتيک واکنش با استفاده از فناوريهاي
ولتامتري چرخهاي و کرونوآمپرومتري انجام شد .نتيجهها نشان دادند که الکترودهاي اصالح شده با  MCM-41و
نانوذرههاي نقره چگاليهاي جريان خيلي بيشتر و پتانسيل اضافي کمتري نسبت به الکترود خميرکربن برهنه را براي
استفاده در پيل سوختي ايجاد کردند.
واژههاي كليدي :نانو زئوليت  MCM-41؛  Ag-MCM-41/CPE؛ فرمالدهيد؛ پيل سوختي.
KEYWORDS: MCM-41 nanozeolite; Ag-MCM-41/CPE; Formaldehyde; Fuel cell.

مقدمه

در سالهاي اخير ،تعيين فرمالدهيد ،به خاطر کاربردهاي گسترده
و گوناگون آن در فراوردههاي سفيد کننده ،صنايع چوب ،استريل کننده،
صنايع غذايي ،زيستي ،پزشکي و درماني از اهميت زيادي
برخوردار بوده است ] 3ـ  .[1همچنين ،فرمالدهيد يک عامل
اکسنده براي سنتز بسياري از ترکيبهاي آلي به شمار ميآيد ].[4
بنابراين ،اندازهگيري آن به دليل افزايش حساسيت نسبت به
خطرهاي محيطي و نياز به روشهاي ايمن و کاربردهاي
بسيار زياد آن ،در عمل از اهميت چشمگيري برخوردار است ].[5
توسعهي سامانههاي اندازهگيري حساس و گزينشپذير براي
اندازهگيري فرمالدهيد يکي از مشکلهاي اصلي در شيمي تجزيه

بوده است که در اين راستا ،روشهاي بسياري ،مانند کروماتوگرافي ]،[6
طيف نورسنجي ] [7و الکتروشيمي ] 16ـ  [8ابداع و توسعه يافتهاند.
در ميان اين روشها ،تجزيه الکتروشيميايي داراي برتريهايي
همچون سادگي ،حساسيت باال و قيمت ارزان است .با اين حال،
اندازهگيري الکتـروشيميايي اين ترکيب به دليل کند بودن فرايند انتقال
الکترون آندي در سطح الکترودهاي جامد ،محدود ميشود .ازاينرو
راهکارهايي براي بهبود پاسخ الکتروشيميايي آنها مورد بررسي
قرار گرفت که در اين راستا از اصالح سطح الکترودها به منظور
فراهم کردن برخي کنترلها بر روي چگونگي برهمکنش الکترود
با محيط اطراف آن استفاده شده است [.]11

*عهده دار مکاتبات

+E-mail: hassaninejad@nit.ac.ir
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در هدفهاي الکتروکاتاليستي ،الکترودهاي اصالح شده شيميايي
براي تسريع سرعت انتقال الکترون ماده تجزيهاي مورد نظر
در پتانسيلي که اين انتقال در سطح الکترود برهنه کند است،
به کار ميروند .واکنشهاي الکترودي بسياري از مواد تجزيهاي مهم،
در سطح الکترود برهنه نياز به پتانسيلهايي بسيار باالتر از پتانسيل
فرمال خود دارند تا بتوانند با سرعت باالي مورد انتظار انجام شوند.
تسريع چنين واکنشهاي الکترودي که از نظر سينتيکي کند است
بهوسيله واسطهگرهاي انتقال بار و طي فرايندي به نام
الکتروکاتاليز انجام ميشود [ .]11 ,15از سال  1888ميالدي،
الکترودهاي اصالح شده با ترکيبهاي متخلخل( )1مورد توجه
قرار گرفتهاند [ .]17ويژگيهاي ارزنده اين ترکيبهاي و به ويژه
ويژگيهاي جذب سطحي و تعويض يون آنها شناخته شده است [.]18
ترکيبهاي متخلخل پايداري مکانيکي شبکه معدني را با توانايي
جذب سطحي و تعويض يون که در فرايندهاي گوناگوني از اين ويژگيها
بهره گرفته ميشود ،تلفيق ميکنند .درنتيجه در الکتروشيمي
تجزيهاي توانستهاند به عنوان اصالحگرهاي الکترود( ،)2براي انجام
تجزيههاي الکتروشيميايي کاربردهاي فراواني پيدا کنند [.]18
معروفترين ترکيبهاي مزو متخلخل( )4(MCM-41 )3ميباشد
که مواد مزوحفره سيليکاتي بوده و به دليل داشتن ويژگيهاي
يگانهاي همچون مساحت سطح ويژه باال ،مقاومت گرمايي باال،
سطح مناسب براي عاملدار شدن با گروههاي عاملي گوناگون
و حفرههاي بزرگ ،در بسياري از زمينههاي پژوهشي به طور
گستردهاي مورد بررسي قرار گرفته است [ 22ـ  .]21ترکيب
 MCM-41تشکيل شده از نانو حفرههاي سيليکاتي با ساختار شش گوشه
و سيلندري شکل است که به طور موازي و بسيار منظم در کنار هم
قرار گرفتهاند .در تصويرهاي به دست آمده از ميکروسکوپ الکتروني
عبوري ساختار  MCM-41همانند کندوي زنبور عسل است .اندازه
حفرههاي آن نيز از  2تا  11نانومتر قابل کنترل است [.]21 ,21
 MCM-41در زمينههاي پژوهشي بسياري مانند کاتاليست [،]23
پااليش محيطي [ ،]24رهاسازي دارو [ ]25مورد استفاده
قرار گرفته است .ترکيبهاي مزو حفره به دليل ساختار متخلخل
و ويژگي جذب سطحي ،ميتوانند ترکيبهاي گوناگون الکتروفعال را
در سطح خود تثبيت کنند و زوج اکسايش ـ کاهشي تثبيت شده

براي سنتز نانوزئوليت  MCM-41از يک دستگاه همزن مغناطيسي،
يک دستگاه آون الکتريکي ،يک دستگاه اتوکالو استيل با ظرف
دروني پلي تفلوني با قابليت ايجاد فشار خود توليدي و يک دستگاه
سانتريفيوژ دور باال استفاده شد .از دستگاههاي پراش پرتو ايکس )(XRD
ساخت کارخانه  PHILIPSمدل  ،MPD 3000طيفسنج
فروسرخ تبديل فوريه ( )FT-IRمدل  Vector 22و ميکروسکوپ
الکتروني روبشي گسيل ميداني ( )FESEMمدلMIRA 3 XM TESCAN
ساخت کشور چک براي شناسايي ساختار نانوزئوليت سنتزي

))5( X-Ray Diffraction (XRD

)1( Porous material

))6( Fourier Transform Infra-Red (FT-IR

)2( Electrode modifier

))7( Scanning Electron Microscopy (SEM

)3( Mesoporous

)8( Cetyltrimethylammonium bromide

)4( Mobil Crystalin Material-41
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در سطح آنها ميتواند به عنوان حد واسط در واکنشهاي
الکترودي بين الکترود و گونه شيميايي محلول دخالت نموده و
واکنش مبادله الکترون را تسريع نمايد [.]26
هدف از اين پژوهش ،سنتز ترکيب مزوحفره  MCM-41با ذرههايي
در اندازه نانو و استفاده از آن به عنوان بستر کاتاليستي براي اندازهگيري
فرمالدهيد مي باشد .در قسمت اول ،نانوزئوليت MCM-41
با استفاده از سيليس ،ماده فعال سطحي و سود سنتز شد و ويژگيهاي
ساختاري اين زئوليت سنتز شده با استفاده از روشهاي پراش
پرتو ايکس( ،)5طيف سنجي فروسرخ تبديل فوريه( ،)6ميکروسکوپ
الکتروني روبشي( )7مورد بررسي قرار گرفت .در مرحله بعد،
رفتار الکترو شيميايي الکترود خميرکربن اصالح شده با MCM-41
سنتزي واجد يونهاي نقره براي اکسايش الکتروکاتاليستي فرمالدهيد
مورد استفاده قرار گرفت.
بخش تجربي
مواد شيميايي

همه مواد شيميايي مورد استفاده در اين پژوهش از درجه
خلوص تجزيهاي برخوردار بودند و بدون آمادهسازي بعدي مورد استفاده
قرار گرفتند .هيدروکلريک اسيد ،سديم هيدروکسيد ،فرمالدهيد،
نقره نيترات ،آمونياک ،روغن پارافين ،سيليس ،پتاسيم فري سيانيد،
پتاسيم کلريد و پودر گرافيت از فراورده هاي شرکت مرک آلمان و
ستيل تري متيل آمونيوم بروميد ) )8((CTABاز شرکت فلوکا و
دي اتيل اتر از دايجونگ کره جنوبي خريداري شدند.
دستگاهوری
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الکترواکسايش فرمالدهيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصالح شده ...

استفاده شده است .همچنين از دستگاه الکتروشيمي پتانسيواستات-
گالوانواستات مدل  SAMA500ساخت کشور ايران -اصفهان به همراه
الکترود پالتين به عنوان الکترود کمکي( ،)1الکترود مرجع()2
(الکترود ) )Ag|AgCl| KCl (3Mساخت شرکت آذر الکترود
ايران -اروميه و الکترودهاي خميرکربن دست ساز به عنوان
الکترود کار( )3در آزمايشهاي الکتروشيمي استفاده شد.
تهيه نانو ذرههای سيليکای مزوحفره MCM-41

دوره  ،73شماره 1793 ،1

تهيه الکترودهای کار
()4()CPE

 ،نخست  1/2گرم
براي تهيه الکترود خمير کربن ساده
پودر گرافيت را وزن کرده و در داخل هاون چيني ريخته 2 ،قطره
پارافين افزوده و به مدت  31دقيقه در هاون مخلوط و ساييده شد.
سپس مواد درون يک لوله شيشهاي قرار گرفته و به وسيلهي
سيم مسي مواد داخل لوله فشرده شده و ارتباط بين خمير کربن
با اتصالهاي الکتريکي برقرار شد .براي ايجاد سطح صيقلي و
مناسب براي کار و تکرار پذيري پاسخ الکترودها ،سطح الکترود را
برروي کاغذ نرم پوليش داده مي شود.
الکترودهاي با نسبت وزني ـ وزني 81:11و  85:15و  81:21و
 75:25و  71:31از  MCM-41به پودر گرافيت تهيه شدند که
مخلوط  81:21به عنوان الکترود بهينه انتخاب شد .زيرا مناسبترين
رفتار را از خود نشان داده و بيشينه جريان آندي براي آن ديده شد.
براي تهيه الکترود داراي  21درصد وزني ـ وزني ،MCM-41
 1/14گرم از پودر  MCM-41با  1/16گرم پودر گرافيت در هاون
ريخته شده و مقدار  3ميليليتر دي اتيل اتر افزوده و مخلوط شد.
بقيه مرحلههاي تهيه الکترود مانند باال ميباشد.

اساس کلي سنتز  MCM-41روش سل ـ ژل است که در اين
روش در مرحله هيدروليز ،پيش سازههاي سيليکاتي که به طور معمول
آلکوکسيدهاي فلزي هستند ،هيدروليز ميشوند .در واقع ،SiO2
در مرحله هيدروليز فرايند سل ـ ژل شرکت ميکند و توليد گروههاي
سيالنول فعال و ناپايدار ميکند که در مرحلهي پليمريزاسيون
اين گروههاي فعال و ناپايدار ،با هم يا با  SiO2هاي باقي مانده
وارد واکنش ميشوند و ژل تشکيل ميشود .براي سنتز MCM-41
نخست  4گرم  CTABدر محلولي از 145ميلي ليتر آب بدون يون
و  1/3ميلي ليتر اتانول حل کرده و سپس 11/5ميلي ليتر آمونياک غليظ
به آن افزوده شدند .سپس در ظرفي جداگانه  3گرم از سيليس
در  31ميليليتر محلول سود يک موالر حل شد و قطره قطره به محلول
پيشين افزوده شد ،در حالي که محلول در دماي  35درجه در حال
همزدن است .پس از آن  31ميلي ليتر هيدروکلريک اسيد يک موالر
به همين محلول افزوده شده و هم زدن محلول به مدت  2/5ساعت
ادامه يافت .سرانجام سوسپانسيون به دست آمده به ظرف تفلوني
منتقل شده و به مدت  24ساعت در دماي  111 °Cقرار داده شد.
نسبت مولي در مخلوط نهايي سيليس ،CTAB ،آمونياک ،اتانول
و آب به ترتيب برابر با  155 ،1 ،11 ،1/22 ،1بود [.]27
رسوب تشکيل شده صاف شد و چندين بار با آب بدون يون
شستشو داده شد تا  pHمحلول زير صافي خنثي شود .فراوردهي
سفيد رنگ در درون آون با دماي  81 °Cدرجه به مدت يک شب
قرار گرفت تا خشک شود و سپس در دماي  551 °Cبه مدت
 6ساعت کلسينه شده تا مولکولهاي سورفاکتانت ) (CTABو آب
موجود در حفرههاي  MCM-41سوخته و خارج شود و فراوردهي
پاياني بهدست آيد .براي شناسايي ترکيب سنتز شده از فناوريهاي
 FESEM ،XRDو  FT-IRاستفاده شد.

در اين فرمول  ،طول موج اشعهي ايکس( 1/15418نانومتر)،

)4( Carbon paste electrode

)1( Auxiliary

)5( Debye-Scherrer

)2( Reference
)3( Working electrode
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نتيجهها و بحث
تعيين ويژگيهای نانوزئوليت  MCM-41سنتزی

براي بررسي و تعيين ساختار ويژه نانو ذرههاي سيليکاي
مزو حفره سنتزي از روش پراش پرتو ايکس زاويه پايين استفاده شد
که الگوي بهدست آمده در شکل  1نشان داده شده است.
وجود پيک شاخص و قوي مربوط به صفحه ( )111نشان دهنده تشکيل
ساختار شش گوشه از نوع  MCM-41است [ .]27وجود پيکهاي
کوچکتر در زواياي پراش باالتر مربوط به صفحههاي (،)111
( )211و ( )211نشان دهنده وجود نظم ساختاري باال در نمونه
 MCM-41است.
با توجه به الگوي  XRDبهدستآمده و با استفاده از فرمول
دباي ـ شرر( ،)5ميتوان اندازه بلورها را تخمين زد [:]28
()1
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شدت (واحد اختياری)
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شکل 1ـ الگوی  XRDنانوزئوليت  MCM-41سنتز شده.
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 پهناي پيک اصلي در نصف ارتفاع بيشينهي آن
برابر  1/2362درجه (1/114122راديان) و  زاويهي پراش پيک
اصلي (در موقعيت  2/16درجه) ميباشد .اندازه بلورهاي نانوزئوليت
 MCM-41سنتز شده با استفاده از فرمول دباي ـ شرر  33/7نانومتر
تخمين زده شد.
طيف فروسرخ تبديل فوريه نانوزئوليت سنتز شده در بازهي
 1611-441cm-1در شکل  2آمده است .يک نوار جذبي قوي و
پهن در ناحيه ( 1311-1111cm-1با مرکزيت  )1181به ارتعاشهاي
کششي نامتقارن( Si-O-Si )2نسبت داده مي شود .حالتهاي
ارتعاشي  ASشامل دو جزء اصلي اند که عبارتند از حرکت در صفحه()3
دو اتم اکسيژن مجاور با توجه به اتم سيليکون مرکزي) (AS1و
حرکت بيرون از صفحه( )4دو اتم اکسيژن کنار هم با توجه به اتم
سيليکون مرکزي) .(AS2افزون بر اين هر حالت ارتعاشي AS
با حالت ارتعاشي عرضي نوري( (TO) )5و طولي نوري((LO) )6
در ارتباط است .همپوشاني جفت نوار  LO-TOحالت  AS2در  1138و
 1183cm-1با جفت نوار  AS1منجربه ايجاد نوار جذبي پهني
در ناحيه  1311-1111cm-1مي شود .نوار جذبي1631 cm-1
به ارتعاشهاي خمشي پيوند  OHمولکولهاي آب مربوط
مي شود [.]27 ,28
با فناوري  FESEMميتوان اندازه ،شکل و توزيع اندازه ذرههاي
نانوزئوليت مزوحفره  MCM-41را ديد که در شکل  3آمده است.
نمونه سنتزي شامل ذرههاي کروي شکل است که قطر اين ذرهها
کمتر از  41نانومتر ديده شده است .اندازه ذرههاي به دست آمده
از تصويرهاي  FESEMبا اندازه بهدست آمده توسط فرمول
دباي ـ شرر مطابقت دارد.
()1()FWHM

8111

6111

دوره  ،73شماره 1793 ،1

1651

عدد موجي ()cm-1

شکل 5ـ طيف فروسرخ تبديل فوريه نانوزئوليت  MCM-41سنتز شده.

بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترودها در محلول پتاسيم فری سيانيد

شکل 7ـ تصوير  FESEMاز نانوزئوليت  MCM-41سنتز شده.

55

محلول پتاسيم فري سيانيد ] K4[Fe(CN)6يکي از محلولهاي
استاندارد است که براي بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترودهاي
ساخته شده و بررسي ميزان برگشت پذيري آنها مورد استفاده
قرار ميگيرد .براي اين منظور ولتاموگرامهاي چرخهاي
الکترودهاي ساخته شده در محلولي با غلظت  11ميلي موالر
از ] K4[Fe(CN)6و 1/1موالر نسبت به پتاسيم کلريد به عنوان
الکتروليت بررسي شد .همانگونه که در شکل  4مشخص است،

)4( Out-of-phase

)1( Half Maximum

)5( Transverse Optic
)6( Longitudinal Optic

))2( Asymmetric stretching (AS
)3( In-Phase
علمي ـ پژوهشي
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الکترواکسايش فرمالدهيد با استفاده از الکترود خمير کربن اصالح شده ...

81

5

-5
-5

1/6

1/5

1 /5

1/1

-1/5

-6
-1/5

51

جريان )(mA

1

چگالي جريان ()mA.cm-5

5

61

51

1/8

1/5

1/6

1
1/1

1/5

جذر سرعت اسکن ())V/s(1/5

پتانسيل  /ولت نست به (Ag[AgCl[KCl)7M

شکل 5ـ ولتاموگرام چرخهای الکترودهای  MCM-41/CPE ،CPEو
 Ag-MCM-41/CPEدر محلول فری سيانيد  11ميلي موالر و 1/1
موالر  KClدر سرعت اسکن .51 mV/s

شکل  5ـ نمودار تغييرهای جريان پيک آندی الکترودها بر حسب جذر سرعت
اسکن در محلول  1ميلي موالر پتاسيم فری سيانيد در  pH = 3و
الکتروليت 1/1موالر پتاسيم کلريد (سرعت اسکن  711-5ميلي ولت بر ثانيه).

 Ag-MCM-41/CPEجريان پيک آندي و کاتدي بيشتري نسبت
به ديگر الکترودها دارد و نتيجهها نشان از قابليت توليد پيکهاي آندي
و کاتدي تکرار پذير براي زوج ردوکسFe(CN)6-4 /Fe(CN)63-
در سرعت اسکن پايين در سطح اين الکترود دارد .اين سامانه
شبه برگشتپذير است به اين علت که اختالف پتانسيل پيک آندي و
کاتدي ) ∆Ep (Epa-Epcدر حدود 141ميلي ولت است و بزرگتر از
مقداري است که براي يک سامانه برگشت پذير ( 58ميلي ولت)
مورد انتظار مي باشد .اين  ∆Epدر مقايسه با  ∆Epبراي الکترود
 CPEبرهنه ( 261ميلي ولت) کمتر است و نشان از برگشت پذير بودن
بيشتر در الکترود اصالح شده  Ag-MCM-41/CPEميباشد.
سپس الکترودهايي با درصدهاي گوناگون از  MCM-41ساخته شد
و رفتار الکتروشيميايي آنها در محلول باال بررسي شد که
الکترود با مقدار  %21از  MCM-41بيشترين جريان را نشان داد.
درصدهاي کمتر و بيشتر از  %21مقدار جريان کمتري را
داراست .در درصد هاي وزني کمتر از درصد بهينه ،مقدار
نانو کامپوزيت کاهش مييابد در نتيجه حفرهها و کانالهاي
در دسترس کاهش خواهد يافت .در اين شرايط سطح فعال کمتر
خواهد شد که منجر به کاهش چگالي جريان اکسايش ميشود.
در درصدهاي باالتر از  %21نيز به علت مقاومت الکترود به علت
هدايت پايين نانو کامپوزيت بيشتر ميشود و جريان کمتري
ديده ميشود [.]14 ,31
سطحهاي فعال الکترودها با استفاده از شيب منحني تغييرهاي
جريان پيک آندي بر حسب جذر سرعت اسکن براي غلظت

مشخص از پتاسيم فري سيانيد و بر اساس فرمول رندلس ـ
سوچيک که به شرح زير است محاسبه ميشود [:]31

علمي ـ پژوهشي

1

()2

1

3

n 2 DR2  2

1
2





I pa 0/ 4463 AC F3 RT

در اين رابطه  Ipaبيانگر جريان پيک آندي n ،تعداد الکترون
مبادله شده A ،سطح فعال الکترود DR ،ضريب نفوذ υ ،سرعت
اسکن و  Coغلظت پتاسيم فري سيانيد ميباشد .براي محلول
پتاسيم فري سيانيد با غلظت  1ميلي موالر و با الکتروليت
 1/1موالر پتاسيم کلريد مقدار  DRبرابر 7/5× 11-6و مقدار  nبرابر 1
ميباشد [ .]8 ,31با توجه به شيب نمودارهاي  Ipaبرحسب υ 1/2
براي تمامي الکترودها (شکل  ،)5سطح فعال  CPEبرهنه
 ،1/173cm2براي  MCM-41/CPEبرابر  1/117 cm2و براي
 Ag-MCM-41/CPEبرابر  1/172cm2محاسبه شد .نتيجهها
نشان ميدهد که اصالح کردن الکترود خمير کربن با نانو کامپوزيت
 MCM-41و  Ag-MCM-41باعث افزايش سطح فعال الکترود
اصالح شده به ميزان چشمگيري ميشود.
بررسي رفتار الکترودها در محيط بازی

رفتار الکتروشيميايي الکترودها در داخل محلول 1/1موالر
سديم هيدروکسيد به روش ولتامتري چرخهاي مورد مطالعه
قرار گرفت .با توجه به شکل  6دماغه آندي براي الکترود اصالح
شده  Ag-MCM-41/CPEکه در پتانسيل حدود 1/35ولت نسبت
به الکترود مرجع  Ag|AgClظاهر شده است به اکسايش نقره و
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گونههاي آن مربوط ميشود و دماغه کاتدي مربوط به کاهش
فراوردهي واکنش رفت ميباشد که در پتانسيل حدود  -1/13ولت
ظاهر شده است .همچنين دوپلهاي شدن پيکهاي آندي و کاتدي
 Ag-MCM-41/CPEبه علت اکسيد شدن دو مرحلهاي نقره طبق
واکنش زير ميباشد [ .]32 ,33اين الکترود به علت دارا بودن
نقره بيشتر نسبت به  ،Ag-CPEجريان آندي و کاتدي بيشتري
از خود نشان داده است.

بررسي رفتار الکترودها در حضور فرمالدهيد

1
-1

1/6

1/5

1 /5

1/1

-5
-1/5

-1/5

پتانسيل  /ولت نست به (Ag[AgCl[KCl)7M

شکل  6ـ ولتاموگرامهای چرخهای الکترودهای  MCM-41/CPE ،CPEو
 Ag-MCM-41/CPEدر محلول  1/1موالر سديم هيدروکسيد
در نبود فرمالدهيد در سرعت اسکن .51 mV/s
6

5
1
-5

1/6

1/5

1/ 5

1/1

-5
-1/5

-1/5

پتانسيل  /ولت نست به (Ag[AgCl[KCl)7M

شکل  3ـ ولتاموگرام های چرخه ای الکترود Ag-MCM-41/CPE
در محلول  1/1موالر سديم هيدروکسيد( :الف) در نبود و (ب) در حضور
 1/17موالر فرمالدهيد در سرعت اسکن .51 mV/s
5

1

مطالعههای کرونوآمپرومتری

کرونوآمپرومتري همانند ديگر روش هاي الکتروشيمي براي
بررسي فرايندهاي الکترودي در الکترود هاي اصالح شده
بهکار گرفته ميشود .از روش کرونوآمپرومتري با پله دوگانه پتانسيل
ميتوان براي بررسي الکتروکاتاليست فرايندهاي ردوکس گونه هاي
الکتروفعال استفاده کرد .در اين روش پله پتانسيلي را به الکترود
کار اعمال مي کنند و وابستگي تغييرهاي جريان به دست آمده
در طول زمان اعمال پله پتانسيلي اندازه گيري مي شود .شکل 11
کرونوآمپروگرام  Ag-MCM-41/CPEبا دو پله پتانسيل  1/45و
56

چگالي جريان ()mA.cm-5

5

1

-1

1/6

1/5

1/5

1/1

چگالي جريان ()mA.cm-5

شکل  7ولتاموگرام چرخهاي  Ag-MCM-41/CPEو شکل 8
ولتاموگرام چرخهاي  Ag-CPEرا در غياب و حضور فرمالدهيد
 1/13موالر نشان ميدهد .همانگونه که ديده ميشود جريان
اکسايشي بر روي  Ag-MCM-41/CPEحدود  3/6برابر نسبت به
 Ag-CPEبيشتر ميباشد .علت چشمگير افزايش جريان در حضور
فرمالدهيد در سطح الکترود اصالح شده را مي توان به دليل يونهاي
نقره پخش شده در سطح الکترود بر اثر الکترواکسايش در محلول
 1/1موالر سود به فرم  Ag2Oدر امده است و به مانند کاتاليست
براي الکترواکسايش فرمالدهيد عمل کرده است ،دانست.
زماني که فرمالدهيد از توده محلول به سطح الکترود نفوذ ميکند،
به سرعت اکسيد ميشود تا منجر به توليد گونه  Ag2Oدر سطح
الکترود شود.
شکل  8اثر سرعت اسکن در اکسايش الکتروکاتاليستي
فرمالدهيد با غلظت  1/11موالر در محلول سود  1/1موالر را
بر روي سطح الکترود  Ag-MCM-41/CPEنشان ميدهد .با افزايش
سرعت اسکن جريان آندي افزايش يافته و پتانسيل دماغه آندي و
کاتدي به ترتيب به سمت مقدارهاي مثبتتر و منفيتر ميل ميکند.

1

چگالي جريان ()mA.cm-5

()3

Ag 2 O  H2O  2e

2Ag  2OH

5

-5
-1/5

-1/5

پتانسيل  /ولت نست به (Ag[AgCl[KCl)7M

شکل  8ـ ولتاموگرام های چرخه ای الکترود  Ag-CPEدر محلول 1/1
موالر سديم هيدروکسيد( :الف) در نبود و (ب) در حضور  1/17موالر
فرمالدهيد در سرعت اسکن .51 mV/s
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5

-1
-5

1/6

1/5

1/ 5

1/1

چگالي جريان ()mA.cm-5

1

-5
-1/5

-1/5

1

-11

51

15

11

5

1

چگالي جريان ()mA.cm-5

5

11

-51

زمان (ثانيه)

پتانسيل  /ولت نست به (Ag[AgCl[KCl)7M

شکل 9ـ ولتاموگرام چرخه ای الکترود Ag-MCM-41/CPE
در سرعت اسکن  5تا 711ميلي ولت بر ثانيه با غلظت  1/11موالر
فرمالدهيد.

شکل  11ـ کرونوآمپروگرام  Ag-MCM-41/CPEدر نبود و غلظت های
 1/17 ،1/155 ،1/15 ،1/115 ، 1/11 ، 1/115موالر فرمالدهيد.

 1/1ولت نسبت به الکترود مرجع به مدت  21ثانيه با غلظتهاي
متفاوت از فرمالدهيد را نشان مي دهد .براساس معادله کاترل()1
(فرمول  )4و رسم نمودار تغييرهاي  Iبرحسب  t-1/2براي همه
غلظتها و سپس رسم منحني شيب اين نمودارهاي به دست آمده
بر حسب غلظت فرمالدهيد ميتوان مقدار ضريب نفوذ ()D
فرمالدهيد به سطح الکترود را محاسبه نمود [.]34

و سپس نگهداري الکترود به مدت دو هفته در شرايط محيطي
و ثبت دوباره ولتاموگرام و مقايسه آن با ولتاموگرام اوليه
انجام پذي رفت که مشخص شد جريان پيک هاي به دست آمده
پس از گذشت دو هفته برابر  %86/6مقدارهاي اوليه آنها بوده است.
اين آزمايش پس از يک ماه و سه ماه دوباره بر روي الکترود
باال انجام گرفت و جريانهاي به دست آمده به ترتيب
به  %85و  %82مقدارهاي اوليه خود رسيده بودند که
اين موضوع نشان از پايداري خوب الکترود و امکان نگهداري
طوالني مدت آن دارد .قابليت تولي د مجدد الکترود Ag-MCM-
 41/CPEنيز به وسيله ساخت  5الکترود به طور مستقل ولي
با شرايط ي کسان و سپس ثبت ولتاموگرامهاي چرخهي آنها
در محلول با غلظت  1/13موالر از فرمالدهيد و  1/1موالر از سود
موالر مورد مطالعه قرار گرفت که نتيجههاي آنها بسيار
به يکديگر نزدي ک بوده و انحراف استاندارد نسبي بين آنها
برابر  3/8%محاسبه شد .اين موضوع نشان مي دهد که امکان
تولي د مجدد الکترود اصالح شده در صورت تخريب يک الکترود
امکان پذير است.
جدول  1مقايسه  Ag-MCM-41/CPEبا الکترودهاي گزارش
شده در مراجع از لحاظ پتانسيل پيک و دانسيته جريان در غلظتها
و سرعتهاي اسکن متفاوت نشان ميدهد .همانگونه که
در اين جدول ديده ميشود ،الکترود گزارش شده در اين کار
نسبت به برخي از مراجع عملکرد بهتري از خود نشان ميدهد.

()4

1
2



t

1
2



1

I  nFACD 2 

که در اين معادله نمادهاي  t ،C ،A ،Fو  Dبه ترتيب عدد
فارادي ( 86485کولن بر مول)  ،سطح فعال الکترود (1/172
سانتيمتر مربع) ،غلظت فرمالدهيد ،زمان و ضريب نفوذ ميباشند.
مقدار ضريب نفوذ  1/62×11-6سانتيمتر مربع برثانيه به دست آمد.
بررسي تکرارپذيری و پايداری الکترود اصالح شده

تکرارپذيري الکترود  Ag-MCM-41/CPEبهوسيله ثبت
ولتاموگرامهاي چرخه اي مکرر ( )n=11در محلول با غلظت  1/13موالر
از فرمالدهيد و  1/1موالر از سود و استخراج جريان هاي
پيک به دست آمده از هر ولتاموگرام مورد بررسي قرار گرفت و
انحراف استاندارد نسبي ( )RSDنتيجههاي بهدست آمده برابر
 2/8%محاسبه شد که نشان از تکرارپذيري خوب نتيجههاي
الکترود اصالح شده دارد .همچنين بررسي پايداري الکترود نيز
با پوليش دادن سطح الکترود و ثبت ولتاموگرام ها در همان محلول

)1( Cottrell
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جدول 1ـ مقايسه کارايي  Ag-MCM-41/CPEبا برخي از الکترودهای اصالح شده برای اکسايش الکتروکاتاليزوری فرمالدهيد.

نام الکترود

پتانسيل پيک با واحد ولت نسبت به
الکترود شاهد )Ag|AgCl| KCl (3 M

)(mA/cm2

Ni-CoVSB-51

1/61

3/2

1/11

Ni/ANA/CPE2

1/61

4/2

1/13

21

Pt-Cu-XNZ/CPE3

1/72

---

1/5

51

[]15

Ni-HTN/CPE4

1/62

2/8

1/12

25

[]35

Ni(OH)2‐X/CPE5

1/67

1/6

1/1

51

[]36

NiNPs/ITO6

1/68

1/6

1/1

111

[]37

Ag/P(2ADPA)/CPE7

-1/12

1/6

---

21

[]38

نانوساختار نقره

1/1

118

1/1

111

[]38

Ag-MCM-41/CPE

1/48

5/55

1/13

21

کار حاضر

سرعت اسکن

مرجع

چگالي جريان

غلظت (موالر)

[]8

21

[]14

)(mV/s

 )1الکترود خمير کربن اصالح شده با نيکل-کبالت ورسايلز سانتا باربارا5-
 )2الکترود خمير کربن اصالح شده با نيکل-نانوزئوليت آنالسيم
 )3الکترود خمير کربن اصالح شده بانانوذرات پالتين-مس بر روي نانوزئوليت X
 )4الکترود خمير کربن اصالح شده با نيکل-نانولولههاي هيدروژن تيتانيت
 )5الکترود خمير کربن اصالح شده با نيکل هيدروکسيد -نانوزئوليت X
 )6الکترود اکسيد قلع اينديم حاوي نانوذرات يون نيکل
 )7الکترود خمير کربن اصالح شده با نانوذرات نقره روي پلي (-2آمينودي فنيل آمين)

نتيجه گيری

در اين مطالعه ،اکسايش الکتروکاتاليستي فرمالدهيد با استفاده از
الکترود خمير کربن اصالح شده با نانوزئوليت  MCM-41داراي
نقره انجام شد .بدين منظور ابتدا نانوزئوليت  MCM-41سنتز شد و
سپس با پودر گرافيت ،الکترود کار اصالح شده به طور دستي
ساخته شد .بررسيهاي ولتامتري چرخهاي و کرونوآمپرومتري
با پله دوگانه نشان دهنده مناسب بودن الکترود اصالح شده
 Ag-MCM-41/CPEبه منظور غلبه کردن بر محدوديت سينتيکي

فرايند کاتاليستي و کاهش دادن پتانسيل اضافي واکنش الکترودي
الکترواکسايش فرمالدهيد است .نانوزئوليت  MCM-41به خاطر
داشتن ساختماني با تخلخل باال و توانايي اصالح شدن با اصالح
گرهاي متفاوت ميتواند در زمينه هاي ديگر الکتروشيمي نيز
مورد استفاده قرار گيرد.
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