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سنتز کاتاليستهاي دوفلزي قلع-کبالت و بررسي مقاومت آنها
در برابر آلودگي مونوکسيدکربن ،به منظور استفاده
در اليه آندي پيل سوختي PEM
شاکر خردمندينيا ،ناهيد خندان* ،+محمد حسن ايکاني
پژوهشکده فناوريهاي شيميايي ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،تهران ،ايران

چكيده :مشکل اصلي در تجاريسازي پيلهاي سوختي غشاي تبادل پروتون ( ،)PEMحساسيت و غير فعال شدن
کاتاليست آندي در برابر آلودگيهاي سوخت هيدروژن به ويژه کربن مونوکسيد ) (COميباشد .درنتيجه طراحي و
ساخت آندهاي مقاوم به آلودگي کربن مونوکسيد ،از اهميت بااليي برخوردار است .طي سالهاي اخير استفاده از
اليه کاتاليست آندي چند اليه بررسي شده است به طوري که آلودگي کربن مونوکسيد موجود در سوخت در اليه
بيروني حذف شده و هيدروژن خالص در اليه دروني با پالتين واکنش دهد .در پژوهشهاي پيشين از فلز روتنيم
به عنوان اليه حذف کننده  COاستفاده شده است .در اين پژوهش ،کاتاليست دو فلزي ،از دو فلز غير نجيب قلع و
کبالت بر روي پايه کربن ،با نسبتهاي وزني گوناگون به منظور استفاده در اليه بيروني آند ،سنتز شد و نتيجههاي
آناليزهاي  XRDو  SEMبارگذاري نانوذرههاي فلزي روي کربن را تأييد کرد .قابليت اين کاتاليستها براي
اکسايش کربن مونوکسيد به روش نيم سل سوختي بررسي شد و آزمايشها ثابت کرد فعاليت ترکيب اکسيدي
اين فلزها بسيار بيشتر از حالت فلز خالص است .پس از اکسيد کردن نانوذرهها در ولتاژ  0/9ولت ،کاتاليستهاي ساخته شده،
قابليت بااليي براي اکسايش کربن مونوکسيد و هيدروژن در شرايط عملياتي پيل سوختي  PEMنشان داده و
کربن مونوکسيد را در پتانسيلهاي پايينتري نسبت به کاتاليست تجاري  Pt/Cاکسيد کردند .همچنين دادههاي
به دست آمده نشان داد که کاتاليست داراي قلع  %00و کبالت  %00روي پايه کربن ،کارايي بهتري براي اکسايش
کربن مونوکسيد و هيدروژن در شرايط کاري پيل داشته و کانديداي مناسبي براي استفاده در اليه بيروني کاتاليست
آندي چند اليه ميباشد.
واژههاي كليدي :پيل سوختي  PEM؛ اليه کاتاليست آند؛ اکسايش مونوکسيدکربن؛ ولتامتري چرخشي.
KEYWORDS: PEM Fuel cell; Anodic catalyst layer; Carbon monoxide oxidation; Cyclic voltammetry.

مقدمه

پيلهاي سوختي پليمري ( )PEMجزء منابع پيش رو انرژي،
با توان توليد چگالي باال و بدون توليد آلودگي زيستي بوده و گزينه
دلخواهي به عنوان منابع انرژِي قابل حمل ،استفاده در اتومبيلها و
ايستگاههاي کوچک انرژي ميباشند ].[1

تبديل سوختهاي هيدروکربني با روشهاي تبديل با بخار،
اکسايش جزئي و ريفرمينگ اتوترمال اصلي ترين روشهاي توليد
صنعتي هيدروژن ميباشد که از ميان اين روشها ريفرمينگ گاز
طبيعي با بخار آب به صرفهترين روش است ] .[2استفاده از
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اين روش ،منجر به توليد سوخت هيدروژن داراي  22درصد
کربن دياکسيد و حدود يک درصد کربن مونوکسيد ميشود که
با روشهاي فرآوري دوباره سوخت ،ميتوان ميزان  COتا حدود
 100 ppmکاهش داد ] [3ولي به دليل جذب شيميايي شديد
کربن مونوکسيد بر روي سايتهاي فعال کاتاليست پالتين ،وجود
تنها  50-100 ppmکربن مونوکسيد در سوخت ،کاتاليست آندي را
مسموم کرده و بازده پيل را بشدت کاهش ميدهد ].[4
مناسب ترين کاتاليست شناخته شده براي انجام واکنش
اکسايش هيدروژن ) )1((HORدر پيلهاي سوختي  PEMپالتين
ميباشد ولي قيمت زياد و مسموميت سريع آن در حضور غلظتهاي
بسيار کم  COمانع از کاربرد تجاري پيلهاي  PEMشده است.
بنابراين پژوهشهاي بسياري براي کاهش ميزان بارگذاري پالتين
و همچنين افزايش مقاومت اليه کاتاليست آند در برابر مسموميت
ناشي از ناخالصيهاي موجود در سوخت ،در حال انجام است.
با استفاده از روش هاي نوين اليهنشاني همچون روش کند و پاش
کاتاليست ) (Sputtering methodميزان بارگذاري فلزهاي گرانبها
تا حدودي زيادي کاهش يافته است بهطوري که با استفاده از اين روش
دانشمندان موفق به بارگذاري پالتين به مقدار 0.014 mg/cm2
شدهاند .براي مقابله با مسموميت سريع کاتاليستها در برابر
آاليندههاي موجود در سوخت هيدروژن نيز تالش ميشود نخست
با روشهاي پيش تصفيه ،آلودگيها پيش از ورود سوخت به پيل
حذف شود و دوم تحمل کاتاليستهاي آندي نسبت به ناخالصيهاي
موجود در جريان هيدروژن افزايش يابد ] .[2در روش اول ،غلظت
کربن مونوکسيد در سوخت پيش از ورود به پيل با استفاده از
فرايندهاي خالصسازي کاهش داده ميشود که البته اين فرايندها،
سامانه پيل سوختي پليمري را از نظر قيمت تمام شده ،وزن و
اندازههاي سامانه و هچنين بازده کلي ،پيچيدهتر ميکنند .درنتيجه
پژوهشها براي يافتن راههاي افزايش تحمل مونوکسيدکربن
با بهکار بردن پيلهاي سوختي دما باالتر يا الکتروکاتاليستهاي نوين
که نياز به خالصسازي را کم ميکنند ادامه دارد ].[6
با توجه به نتيجههاي پژوهشهاي پيشين ،افزايش تحمل
بيشتر کاتاليست در برابر مسموميت کربن مونوکسيد با کاهش
جذب و آسان کردن اکسايش آن در سطح کاتاليست قابل دستيابي
است ] .[7بر اين اساس ،يکي از رايجترين روشهاي مقابله با
مشکل مسموميت کربن مونوکسيد ،استفاده از کاتاليستهاي
چند فلزي ميباشد که به طور معمول در اين روش با افزودن

يک يا دو فلز از گروههاي فلزهاي انتقالي جدول تناوبي به پالتين،
تحمل کربن مونوکسيد را افزايش ميدهند .اين تقويت به علت
کاهش پتانسيل شروع اکسايش( )2کربن مونوکسيد و آسان کردن
اکسايش آن به کربن دياکسيد و همچنين تضعيف احتمال جذب آن
روي کاتاليست روي ميدهد .با توجه به اينکه در اين روش،
مراحل يا تجهيزات جديد به سامانه اضافه نميشود بهترين راهکار
مقابله با مسموميت است ].[8
در کاتاليستهاي آلياژي ،حضور فلز دوم در کنار پالتين،
به طور معمول با دو مکانيسم شناخته شده ،مکانيسم عملکرد
دوگانه و مکانيسم الکترونيک ،باعث افزايش مقاومت کاتاليست
در حضور کربن مونوکسيد ميشود .در مکانيسم عملکرد دوگانه
حضور فلز دوم ،با فرايند تشکيل پيوند  –OHروي سايتهاي
اکسيژن دوست ) ،(Oxophilicتبديل باند مونوکسيدکربن  Pt-COرا
به کربن دياکسيد تسريع ميکند و در مکانيسم اثر الکترونيک
فرض شده است که حضور فلز دوم ،ويژگيهاي پالتين براي جذب
شيميايي هيدروژن و کربن مونوکسيد را اصالح نموده و با کاهش
جذب آن سايتهاي پالتين در دسترس بيشتري براي اکسايش
هيدروژن باقي ميماند ] .[1رايجترين فلزي که بهصورت تجاري
از آن استفاده ميشود روتنيم است و در حال حاضر کاتاليست
 Pt50-Ru50/Cمتداول ترين کاتاليست مقاوم در برابر کربن مونوکسيد
ميباشد که قادر به تحمل مقدارهاي کمتر از 100ppm
کربن مونوکسيد در خوراك ورودي به آند ميباشد ] .[6 ،8ولي
اين فلز نيز از فلزهاي گرانقيمت بوده و پايداري  Ruدر محيط
اسيدي پيل رضايتبخش نيست و همچنين مقاومت کاتاليست
 Pt-Ruدر حضور طوالني مدت کربن مونوکسيد اثبات نشده است
که اين مسئله مانع از توسعه عملي اين کاتاليست در پيل سوختي
پليمري ميشود .بنابراين پژوهشها براي دستيابي به کاتاليست
يا اليه کاتاليست پايدار و ارزان قيمت با مقاومت زياد در مقابل
ناخالصي کربن مونوکسيد  ،به عنوان الکتروکاتاليست آندي همچنان
ادامه دارد ].[9
راهکار ديگر براي افزايش مقاومت نسبت به کربن مونوکسيد
موجود در سوخت هيدروژن ،تغيير ساختار اليه کاتاليست آندي ميباشد.
در اين روش از اليه کاتاليست آندي دو يا چند اليه استفاده ميشود
بهطوري که کربن مونوکسيد پيش از رسيدن به اليه زيرين
پالتين ،در اليه بااليي توسط يک کاتاليست فعال براي اکسايش
کربن مونوکسيد حذف شود .بدين منظور  Haugو همکاران،

)2( CO Oxidation Onset Potential

)1( Hydrogen Oxidation Reaction
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يک کاتاليست چند اليه شامل يک اليه پالتين کندوپاش شده
) (Sputter-depositو سه اليه فيلتر آند  Ruروي اليههاي
نفيون ـ کربن ساختند و بازده آن را با آلياژ  Pt-Ruو  Ptاز نظر
مقاومت در برابر کربن مونوکسيد  ،مقايسه کردند .در آزمايشي که
انجام شد ،همه آندهاي ساخته شده با فيلتر  ،Ruدر حضور سوخت
داراي  200ppmکربن مونوکسيد عملکرد بهتري از کاتاليست
آلياژي  Pt-Ruداشتند ] Yu .[11و همکاران نيز الکترود آند دو اليه
را به گونهاي طراحي کردند که ابتدا مونوکسيدکربن با
الکتروکاتاليست  Pt-Ruدر اليهاي جداگانه واکنش داده و هيدروژن
در اليهاي ديگر با پالتين واکنش بدهد .الکترود اصالح شده
مقاومت عالي در مقابل کربن مونوکسيد همراه با کاهش ميزان
فلز نجيب را نشان داد ] Wan .[11و همکاران ،براي افزايش
مقاومت در مقابل کربن مونوکسيد  ،از ترکيب دواليه متشکل از
يک اليه نانو  Ruبا يک اليه  Pt50-Ru50براي الکترود آند استفاده کرده
و عملکرد اين کاتاليست را در حضور سوخت هيدروژن با  %2اکسيژن
و بدون اکسيژن و با حضور  50 ppmکربن مونوکسيد بررسي کردند.
نتيجههاي به دست آمده نشانگر مقاومت بسيار بهتر اين ساختار،
نسبت به اليه کاتاليست آند متداول و ساختار  Haugدر برابر
کربن مونوکسيد بود ].[8
در پژوهشهاي پيشين ،براي ساخت اليه کاتاليست چند اليه
از فلز روتنيم که کارايي خوبي براي اکسايش  COدارد استفاده
شده است .اين در حاليست که تاکنون فلزهاي غيرنجيب بهطور
معمول براي تقويت مقاومت پالتين نسبت به  COبهصورت آلياژ
دو يا چند فلزي بکار برده شده است و به علت ناپايداري اين فلزها
در محيط اسيدي آند و همچنين بازده پايين آنها براي واکنش
اکسايش هيدروژن ،اين فلزها بهصورت مستقل بررسي نشدهاند
درنتيجه بررسي امکان استفاده از فلزهاي غيرنجيب و ارزان
در کاتاليست آندي چند اليه ،زمينه گسترده و جذابي براي کار دارد
به طوري که با استفاده از اين مواد در اليه بيروني کاتاليست آند،
ناخالصي احتمالي پيش از رسيدن به کاتاليست پالتين حذف شود
و از مسموميت پالتين جلوگيري شود .از آنجا که خوراك آندي
پيل سوختي  PEMداراي جريان هيدروژن مرطوب همراه با
مقدارهاي کم ناخالصي  COميباشد فلزهايي که ميتوان در اين زمينه
بهکار برد بايستي قابليت اکسايش  COدر اين شرايط را
داشته باشند و اين واکنش مشابه مکانيسم واکنشهاي تبديل
آب ـ گاز( )1است که در دماي پايين محيط آند پيل انجام خواهد گرفت.
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تاکنون فلزهايي همانند قلع ] 16ـ  ،[12کبالت ] [12 ،17 ،18و
نيکل ][4 ،12 ،19 ،21در ساختارهاي گوناگون اليه کاتاليست
آندي همراه با فلزهاي ديگر بررسي شدهاند .پژوهش هاي بسياري
براي استفاده از قلع به منظور تقويت کاتاليست پالتين براي تحمل
 COانجام شده و يکي از فلزهاي مطرح در اين زمينه است ].[6
همچنين نيکل و کبالت نيز ارزانترين فلزهاي گروههاي پالتين و
پاالديوم در جدول تناوبي ميباشند درنتيجه در کار پيشين ما،
فلزهاي قلع و کبالت به صورت اکسيد فلزي و نيکل به صورت
فلزي روي کربن ولکان بارگذاري شده و ظرفيت اکسايش CO
با اين کاتاليستها به روش ولتامتري چرخشي بررسي شد ].[21
ولتامتري چرخشي از روشهاي ارزان و کارامد براي بررسي اوليه
کاتاليستها ميباشد ] [22که در خصوص کاتاليستهاي پايه دار
کارايي مناسبي ندارد لکن در مطالعه پيشين ،با دستورالعمل
جديدي از اين روش براي ارزيابي کاتاليستهاي روي پايه کربن
ارايه شد که براساس آن ،براي محاسبه جريان خالص به دست آمده
از الکترواکسايش  ،COبايستي مقدار جريان حالت  Blankاز جريان
سيکل ولتامتري همراه با دمش گاز کربن مونوکسيد کسر شود.
نتيجههاي اين پژوهش نشان داد که اکسيدهاي قلع و اکسيد
کبالت قابليت خوبي براي اکسايش کربن مونوکسيد در شرايط
کارکرد پيل و پتانسيلهاي پايين را دارند ].[21
در اين پژوهش براي اولين بار ،کاتاليستهاي دو فلزي
قلع ـ کبالت با نسبتهاي وزني گوناگون روي پايه کربن ولکان
سنتز شد و بارگذاري بلورهاي اين فلزها با آناليز  XRDتأييدشده و
همچنين ترکيب و شکل ذرهها با سامانههاي SEM-EDX
بررسي شد .سرانجام با استفاده از روش ولتامتري چرخشي قابليت
کاتاليستهاي به دست آمده براي اکسايش کربن مونوکسيد
در يک نيم پيل سوختي مورد بررسي قرار گرفت.
بخش تجربي
مواد و تجهيزهاي مورد استفاده

نمکهاي  SnCl2.2H2Oو
) Furan (THFاز شرکت مواد شيميايي  RANKEMخريداري شده و
 CoCl2.6H2Oمورد استفاده از شرکت  Merckتهيه شد .کاغذ کربني
از  Fuel Cell Storeتهيه شده و  Carbon Vulcan X-72و محلول
 12درصد  Nafionاز شرکت  Cabbotخريداري شد.
NaH4Br

و حالل

Tetra Hydro

)1( Water gas shift
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شکل 1ـ شمای نيم سل سوختي و پتانسيواستات.

ساختار بلوري کاتاليستهاي سنتز شده با دستگاه
)PANalytical powder diffractometer (Philips PW3710

مجهز به فيلتر نيکل و تابش اشعه  Cu Kαدر طول موج
 λ= 1.541874 A°و از  11°تا  81°و طول گام  1/12درجه و زمان
تجمعي  1/2ثانيه در هر گام آناليز شد.
شکل ذرههاي کاتاليست به دست آمده و همچنين درصد
عنصرهاي بهدست آمده در نمونههاي شماره  1و  2با استفاده از
دستگاههاي  SEM & EDX, MIRA II TESCANآناليز شد.
نيم سل سوختي

براي انجام تستهاي الکتروشيميايي ،يک نيم سل سه
الکترودي طراحي و ساخته شد .مطابق شکل  1الکترودهاي مرجع،
کمکي در محل سوراخهاي در نظر گرفته شده در درپوش سل
قرار ميگيرد و الکترود کار از طريق يک سوراخ به قطر  8ميليمتر
و سطح مفيد  0.5 cm2که در کف سل ،در تماس با الکتروليت
خواهد بود .همچنين امکان حبابدهي گازهاي گوناگون
از طريق سوراخ تعبيه شده در درپوش سل با استفاده از شيلنگ
تفلوني ،وجود دارد .الکترودهاي مرجع و کمکي از شرکت
آذرالکترود خريداري شده و ارزيابي الکتروشيميايي با استفاده از
دستگاه پتانسيواستات مدل  mstate 3+ساخت شرکت Palmsens
انجام شد.
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سنتز کاتاليست

کاتاليستهاي دو فلزي روي پايه کربن ،به روش احياي مسقيم
نمکهاي فلزي بهوسيله بوروهيدريد سديم سنتز شد ،شرح کامل
واکنش در منابع ] 22ـ  [23آورده شده است .روش کار در زير
به اختصار توضيح داده ميشود:
مقدار الزم از نمکهاي فلزي براي رسيدن به ترکيب درصد
وزني مطابق جدول  1در حالل  THFحل شد تا محلول  1/1موالر
از نمکها به دست آيد .کربن ولکان به مقدار  2111ميليگرم
به ظرف واکنش افزوده شد و به مدت نيم ساعت همزده شد تا
نمکها در کربن تلقيح شود .نمک سديم بوروهيدريد به مقدار  11برابر
مولي مجموع نمکهاي فلزي در بشر داراي اتانول ريخته شد و
بيدرنگ تحت جريان نيتروژن و همزدن شديد به ظرف محتوي
نمکهاي فلزي افزوده شد .همزدن شديد محتويات ظرف واکنش
به مدت  3الي  2ساعت تحت پوشش گاز نيتروژن ادامه يافته و سرانجام
رسوب تشکيل شده ،با سانتريفيوژ جداسازي شد .پودر به دست آمده
بارها با آب مقطر و اتانول شسته شد تا کليه يونهاي اضافي
از کاتاليست خارج شود .پودر به دست آمده به مدت يک شب
در آون  61درجه سلسيوس خشک شده و سرانجام کاتاليستهاي
خشک شده به مدت يک ساعت در دماي  311درجه سلسيوس و
تحت جريان هيدروژن کلسينه شدند.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ ترکيب وزني کاتاليستهای سنتز شده.

شماره نمونه

ترکيب نهايي کاتاليست

وزن نمک قلع (ميليگرم)

وزن نمک کبالت (ميليگرم)

حجم حالل (سيسي)

نمونه (S1) 1

Sn80.Co20/C

762

413

21

نمونه (S2) 2

Sn50.Co50/C

476

1119

63

نمونه (S3) 3

Sn20.Co80/C

191

1614

76

ساخت الکترود کار

جنس الکترود کار از کاغذ کربني انتخاب شده و الکترود کار
با سطح فعال کاتاليست به قطر  9-8ميليمتر روي آن بارگذاري شد.
براي اين منظور نخست کاغذ کربني با آب ،استن و الکل شسته شده
تا از هر گونه آلودگي پاك شود و سپس جوهر کاتاليست روي آن
اليه نشاني شد .جوهر کاتاليست از ترکيب  31ميليگرم پودر
کاتاليست 2 ،سيسي آب مقطر 2 ،سيسي ايزوپروپيل الکل و
 111ميکروليتر محلول  %12نفيون ساخته شد .اين ترکيب
به وسيله ميکرو پيپت بر روي صفحههاي کربني بارگذاري و
در دماي  81درجه سلسيوس در آون خشک شد .ميزان بارگذاري
نهايي فلز بر روي سطح الکترود کار برابر  0.4 mg/cm2خواهد بود.
روش انجام آزمايشهاي نيم سل

ابتدا الکترود کار در کف سل بسته شده و مجموعه سل و
الکترودها با سولفوريک اسيد نيم موالر شسته ميشود تا ضمن
خروج آلودگيهاي احتمالي ،محيط سل همگن شود71 mL .
سولفوريک اسيد نيم موالر به عنوان الکتروليت در سل ريخته
ميشود .الکترودهاي مرجع و شمارنده همراه با درپوش سل
گذاشته شده و از طريق کابلهاي رابط به دستگاه پتانسيواستات
 mstate 3+به اين دستگاه متصل ميشود .پيش از انجام آزمايشهاي
الکتروشيميايي ،محيط الکتروليت به وسيله جريان نيتروژن
به مدت  11الي  12دقيقه حباب دهي ميشود تا اکسيژن موجود
در آن خارج شود .پس از آن آزمايشها مطابق روند زير انجام ميگيرد:
عاری سازی سطح کاتاليست و محيط الکتروليت

براي اکسيد شدن آلودگيهاي گوناگون احتمالي از سطح
کاتاليست تعدادي سيکل چرخشي با طول گام 21 mV/s
اعمال ميشود و سيکلها ادامه داده ميشود تا زماني که دو سيکل
متوالي بهطور کامل روي هم منطبق شود که به معني عاريسازي
کاتاليست از آلودگي بوده و هيچ واکنش اکسايش ـ احيا
علمي ـ پژوهشي

در سطح آن انجام نميشود .سپس براي ثبت فعاليت کاتاليست
در محلول خالص الکتروليت ،تعداد پنج سيکل با طول گام 20 mV/s
در بازه صفر تا يک ولت ثبت ميشود.
سنجش ميزان الکترواکسايش هيدروژن روی کاتاليست

پس از تثبيت کاتاليست ،ولتامتري چرخشي همزمان با
حبابدهي گاز هيدروژن انجام ميشود تا فعاليت کاتاليست براي
الکترواکسايش هيدروژن سنجيده شود.
ولتامتری چرخشي همراه با دميدن گاز مونوکسيد کربن

جريان گاز مونوکسيد کربن با شدت جريان 411-311 mL/min
بر روي کاتاليست دميده شده و همزمان ولتامتري چرخشي
با طول گام  21 mV/sدر بازه صفر تا يک ولت ثبت ميشود.
در پايان آزمون بار ديگر  2سيکل در محيط خالص الکتروليت
انجام ميشود تا فعاليت پايه سامانه نيم سل سوختي پس از دميدن گازها
سنجيده شود.
نتيجهها و بحث
نتيجههاي سنتز کاتاليست

نتيجه آناليز با دستگاه  XRDدر شکل  2براي نمونهها
نشان داده شده است .مطابق نتيجههاي به دست آمده ،کاتاليست
به دست آمده بهصورت مخلوط بلورهاي قلع و کبالت فلزي است
که نتيجهها در جدول  2ليست شده است .بر خالف کاتاليستهاي
تک فلزي که ماده سنتز شده نهايي به صورت اکسيد قلع و کبالت
به دست آمده بود ] [21کاتاليستهاي دو فلزي به صورت
بلورهاي فلز احيا شدهاند.
نمونههاي  S1و  S2براي بررسي ساختار و ترکيب اتمها
با  EDXآناليز و با  SEMعکسبرداري شد که نتيجههاي آن
در شکلهاي  3و  4نشان داده شده است.
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همانگونه که در شکل  3ديده ميشود ذرههاي به دست آمده
روي کربن در اندازه نانو با قطر کمتر از  21نانومتر ميباشند و
همچنين براساس نتيجههاي  EDXکه در شکل  4نشان داده شده
است ترکيب درصد وزني فلزهاي موجود در کاتاليست به ترتيب
براي نمونه  S1برابر  Co 17% ، Sn 66.6%و  Mo 16.4%و
نمونه  S2برابر  Sn 52.5%و  Co 47.5%ميباشد که غير از وجود
آلودگي  Moدر نمونه  ، S1نمونهها با تقريب بسيار خوبي نزديک
به ترکيب درصد پيش بيني شده براي فلزهاي موجود
در کاتاليست هستند .آلودگي موليبدن ممکن است در اثر کوره
کلسيناتور و يا آلودگي محيطي و ظروف نمونه بوده باشد.
نتيجههاي آزمايشهاي الکتروشيميايي

فعالسازی کاتاليست
788
988
188
8
98888
18888
8
18888

98

98

98

78

98

8
18

))Position [°9Theta] (copper (Cu

988
188
8
98888
18888
8
18888

98

98

98

78

98

8
18

))Position [°9Theta] (copper (Cu

شکل 9ـ نتيجههای آناليز  XRDبرای کاتاليستهای دو فلزی سنتز شده.
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پس از انجام کليه آزمايشهاي الکتروشيميايي شامل ولتامتري
چرخشي در محيط الکتروليت ،همراه با دميدن گاز هيدروژن،
همراه با دميدن گاز کربن مونوکسيد و سرانجام در محيط خالص
الکتروليت مشخص شد که با تکرار آزمايشها براي کربن مونوکسيد،
فعاليت کاتاليست در طول زمان و اعمال سيکلهاي ولتاژ افزايش
مييابد .در شکل  2نتيجهها براي اولين ) (Run 1و
آخرين ) (Run Finalولتامتري چرخشي  CO Bubbling CVبراي
نمونه  S2نشان داده شده است .همانگونه که در شکل ديده ميشود
در آزمايش اول ،مقدار بار از چرخه اول تا چرخه صدم در حال
افزايش است .اين افزايش از چرخههاي  42الي  72شديدتر است.
انتظار ميرفت با ادامه آزمايش ،سايتهاي فعال کاتاليست با
کربن مونوکسيد مسموم شده و فعاليت کاتاليست کاهش يابد،
ولي افزايش فعاليت ،نشان ميدهد کاتاليست به ظرفيت کامل خود
نرسيده است و در اثر اعمال ولتاژ در حال فعالسازي ميباشد.
همانگونه که در نتيجههاي پژوهش پيشين نشان داديم ][21
فعاليت اکسيدهاي فلزي براي الکترواکسايش  COدر شرايط آندي
از فلز مربوطه بيشتر است درنتيجه به نظر ميرسد با توجه به
اينکه نتيجههاي  XRDسنتز بلورهاي فلزي را تأييد ميکند
در زمان آزمايشهاي الکتروشيميايي اعمال ولتاژ باعث اکسايش فلز و
افزايش فعاليت آن ميشود .براي اطمينان از اين مطلب،
کاتاليستها را در در ولتاژ  1/9ولت به مدت  3111ثانيه نگه داشته
و جريان را ثبت ميکنيم.
جريان به دست آمده در شکل  6نمايش داده شده است و
همانگونه که ديده ميشود پس از  1211ثانيه مقدار جريان
علمي ـ پژوهشي
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جدول 9ـ نتيجههای عملکرد کاتاليستهای سنتز شده برای الکترواکسايش کربن مونوکسيد.

نام کاتاليست

S3

S2

S1

Co2.9Sn2
Co3Sn2

)Co3Sn2 (Orthorhombic
)Co3Sn2 (Hexagonal

CoSn
CoSn2

1/63

1/61

1/61

پتانسيل شروع اکسايش براي ( Blank CVولت)

1/19

1/12

1/37

پتانسيل شروع اکسايش براي ( CO CVولت)

932

961

341

بيشترين جريان به دست آمده از اکسايش  COدر پتانسيل کمتر از  1/8ولت
به ازاي هر ميليگرم فلز (ميکرو آمپر)

 1/68ـ 1/26

 1/64ـ 1/21

 1/62ـ 1/27

 1/2ـ 2/2

1ـ 11

9-1

جريان به دست آمده از اکسايش  H2در بازه  1تا  1ولت به ازاي هر ميليگرم فلز
(ميلي آمپر)

 1/68ـ 1/26

 1/64ـ 1/21

 1/62ـ 1/27

بازه پتانسيل بيشينه فعاليت براي اکسيداسيون) COولت)

بلورهاي موجود بر اساس

نتيجههاي XRD

بازه پتانسيل بيشينه فعاليت براي

(الف)

اکسايش CO

)ولت)

(ب)

شکل 7ـ تصويرهای  SEMگرفته شده برای نمونههای (الف) S1 :و (ب).S2 :
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8
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9
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شکل 9ـ نتيجههای آناليز  EDXبرای نمونههای الف S1 -و ب.S2 -
علمي ـ پژوهشي
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798

788

998

988

-98
-198

جريان (ميکرو آمپر)

98

8
-188
-988
-788
-988

-998
8/0 8/9 1/8

8/9 8/3

8/7

8/9 8/9

8/1 8/9

جريان (ميکرو آمپر)

198

188

-988

-798
8/8

1/8

8/0

پتانسيل (ولت)

8/9

8/9

8/9

8/8

-988

پتانسيل (ولت)

شکل  9ـ نتيجههای تستهای ولتامتری چرخشي اول و آخر نمونه
 S2تحت گاز .CO

شکل  3ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي  Blankبرای نمونه
 S2قبل و بعد از فعالسازی کاتاليست.

98

1988

08

188

38

98
78

جريان (ميکرو آمپر)

98

988
988
988

98

7888

9988

9888

1988

1888

988

8

18

8

8

-988
8/8

زمان (ثانيه)

1/8

8/0

8/9

8/9

8/9

جريان (ميکرو آمپر)

98

088

پتانسيل (ولت)

شکل  9ـ جريان ثبت شده در ولتاژ ثابت  8/9ولت نسبت به زمان
در محيط خالص الکتروليت.

شکل  0ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي همراه با گاز هيدروژن
برای نمونه  S2قبل و بعد از فعالسازی کاتاليست.

در حدود  1ميکروآمپر ثابت ميشود که بيانگر تکميل واکنش
اکسايش نانوذرههاي فلز ميباشد .در شکلهاي  7و  8جريانهاي
به دست آمده از ولتامتري در محيط الکتروليت خالص و ولتامتري
همراه با دميدن هيدروژن ،پيش و پس از اعمال ولتاژ براي
اکسايش کاتاليست براي نمونه  2نشان داده شده است .مقايسه
دو منحني مشخص ميکند پس از اکسايش کامل کاتاليست،
فعاليت آن در محيط خالص الکتروليت کاهش چشمگيري بهويژه
در پتانسيلهاي پايين دارد که نشانگر حذف اثر تداخلي جريان
به دست آمده از اکسايش ذرههاي فلز ميباشد .همچنين فعاليت
کاتاليست براي اکسايش هيدروژن افزايش چشمگيري دارد

بهگونهاي که در کل بازه پتانسيل جريان به دست آمده مثبت بوده
و هيدروژن اکسيد ميشود.
اين مسئله در خصوص نمونههاي  S1و  S3نيز صادق است و
اين نمونه ها نيز پيش از آزمايش نهايي فعالسازي ميشوند
ولي روند کار ،نشان داده نشده است.

90

ولتامتری در معرض جريان گاز هيدروژن

پس از فعالسازي کاتاليستها آزمايش ولتامتري چرخشي
در معرض جريان  321-311ميليليتر بر دقيقه گاز هيدروژن
انجام ميشود .نتيجههاي بهدست آمده در شکلهاي  9الي 11
علمي ـ پژوهشي
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شکل  9ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي همراه با گاز هيدروژن
برای نمونه .S1
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شکل  18ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي همراه با گاز هيدروژن
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شکل  11ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي همراه با گاز هيدروژن
برای نمونه .S3
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نشان داده شده است .نتيجهها ثابت ميکند که هر سه کاتاليست
در بازه پتانسيل صفر تا يک ولت هيدروژن را اکسيد ميکنند و
فعاليت کاتاليستها براي الکترواکسايش هيدروژن از فعاليت
کاتاليستهاي تک فلزي قلع و کبالت بيشتر است.
در شکلهاي  9تا  11نتيجههاي به دست آمده از ولتامتري
چرخشي همراه با جريان گاز هيدروژن براي کاتاليستها
نشان داده شده است کاتاليست شماره  2با جريان  211الي 2311
ميکروآمپر ،به دست آمده از الکترواکسايش هيدروژن بيشترين
فعاليت را داشته و کاتاليست شماره  3کمترين فعاليت در اين راستا را
داشته است .بر خالف اين دو نمونه که به تقريب عملکرد ثابتي
در سيکلهاي متوالي داشتند فعاليت نمونه  1نسبت به زمان
و با افزايش تعداد سيکلها کاهش نشان ميدهد .به نظر ميرسد
جذب سطحي يونهاي  H+روي سايتهاي فعال کاتاليست باعث
کاهش دسترسي گاز هيدروژن شده و فعاليت آن کاهش مييابد.
خالصه نتيجهها در جدول  2آورده شده است.
ولتامتری همراه با جريان گاز مونوکسيد کربن

تعداد  21سيکل ولتامتري همراه با دمش  411-311ميليليتر
بر دقيقه گاز  COانجام ميشود و پس از سيکل آخر  2سيکل
بدون گاز انجام ميگيرد 7 .سيکل از ولتامتري با  COو سيکل
پنجم بدون گاز ،بهعنوان  ،Blankبراي هر نمونه در شکلهاي 12
تا  14نشان داده شده است تا روند نتيجهها در اثر تکرار سيکلها
مشخص شود.
همانند جريان به دست آمده از الکترواکسايش هيدروژن ،در مورد
 COنيز جريان بهدست آمده طي  21سيکل براي کاتاليستهاي
شماره  2و  3تقريبا روال ثابتي داشته و کاهش يا افزايش
چشمگيري نداشته است ولي منحني جريان براي کاتاليست
شماره  1نخست تا سيکل  34کاهش زيادي داشته سپس تا سيکل 42
افزايش و دوباره تا سيکل  21کاهش داشته است که اين مسئله را
ميتواند ناشي از جذب سطحي مولکولهاي  COو  CO2و تعادل
اين مولکولها در سايتهاي فعال کاتاليست باشد.
همانگونه که در شکلها ديده ميشود جريان به دست آمده
در حالت شاهد و همچنين سيکل چرخشي تحت گاز کربن مونوکسيد
در نمونه سوم بيش تر از ساير نمونهها است .البته اين مطلب به معني
فعاليت بيش تر اين کاتاليست براي اکسايش  COنيست زيرا
همانگونه که گفته شد بايد فعاليت پس زمينه کاتاليست يعني
جريان به دست آمده از سيکل  Blankاز جريان بهدست آمده
99

شاکر خردمندینيا و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

788
988

8
-188
-988

جريان (ميکرو آمپر)

188

-788
-988
1/8

8/0

8/9

8/9

8/9

-988
8/8

پتانسيل (ولت)
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شکل  17ـ جريان ثبت شده در ولتامتری چرخشي همراه با گاز  COو
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از سيکلهاي  COدر هر پتانسيل کسر شود .بايستي توجه کرد
که اکسايش مولکولهاي  COدر مقدارهاي مثبت جريان
اتفاق ميافتد که از پتانسيل شروع اکسايش آغاز و تا پتانسيل
بيشينه ادامه مييابد .در ناحيههايي که مقدار جريان سيکل CO
مثبت و مقدار جريان سيکل  Blankمنفي ميباشد مقدار صفر
براي کسر از جريان سيکل  COدر نظر گرفته ميشود.
براي محاسبه جريان خالص به دست آمده از اکسايش  COدر
هر پتانسيل ،ميانگين جريان هفت سيکل  COمحاسبه و مقدار
جريان سيکل  Blankاز آن کسر ميشود .بهعنوان مثال ،ناحيه
اکسايش مولکولهاي  COبراي نمونه  2براساس منحني شکل ،13
مطابق شکل  12خواهد بود .به همين ترتيب اين مقدارها براي
هر سه کاتاليست محاسبه ميشود که نتيجههاي بهدست آمده
براي هر سه نمونه در شکل  16آورده شده است.
مقايسه نتيجهها در شکل  16نشان ميدهد که جريان
به دست آمده از اکسايش کربن مونوکسيد در پتانسيلهاي پايين
 1/8ولت براي نمونههاي  2و  3در يک بازه بوده ولي نمونه 1
عملکرد ضعيفي براي اکسايش  COدارد .البته با توجه به کاهش
مقدار جريان در طول آزمايش براي نمونه يک اين مطلب دور از
انتظار نبود .نتيجههاي بهدست آمده از اين آزمايشها براي هر سه
کاتاليست در جدول  2خالصه شده است.
براساس نتيجههاي ارايه شده در پژوهشهاي پيشين ][26
در کاتاليست  Pt/Cالکترواکسايش کربن مونوکسيد در پتانسيلهاي
باالتر از  1/7ولت شروع ميشود و همچنين در مطالعه پيشين ما
پتانسيل شروع اکسايش  COبر روي پالتين حدود  0.7ولت بوده
است ] .[21با توجه به اينکه ولتاژ کارکرد دلخواه در پيلهاي
سوختي پليمري حدود  1/6ولت ميباشد ،پالتين عملکرد دلخواهي
براي الکترواکسايش مونوکسيدکربن در پتانسيلهاي پايين ندارد.
کاتاليستهاي سنتز شده در اين پژوهش قابليت خوبي براي
استفاده در کاتاليست آندي چند اليه دارند به شکلي که ميتوانند
آلودگي کربن مونوکسيد موجود در سوخت را پيش از رسيدن
به اليه کاتاليست پالتين حذف نمايند.
با توجه به نتيجههاي بهدست آمده ،مشاهده ميشود که
کاتاليست دو فلزي قلع  %21و کبالت  %21بر روي پايه کربن،
عملکرد بهتري براي الکترواکسايش کربن مونوکسيد و هيدروژن
نسبت به دو نمونه ديگر دارد و ميزان جريان به دست آمده از اکسايش
 COبه ازاي يک ميليگرم از فلز کاتاليست ،حدود  21درصد بيش
از جريان به دست آمده براي کاتاليستهاي تک فلزي SnO2/C
علمي ـ پژوهشي
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شکل  19ـ ناحيه جريان مثبت در نظر گرفته شده برای اکسيداسيون
 COبرای نمونه .S2

شکل  19ـ مقايسه مقدارهای خالص جريان به دست آمده از اکسايش
 COبرای کاتاليستهای سنتز شده.

در در مطالعه پيشين ] [21است .در بررسي پيشين ،کاتاليستهاي
تک فلزي به دست آمده از احياي نمکهاي قلع و کبالت به شکل
اکسيد فلزي روي پايه کربن سنتز شدند و تنها نيکل به شکل فلز
آزاد بود که نيکل نيز عملکرد کمتري نسبت به اکسيدهاي قلع و
کبالت داشت .به دليل همانندي ،فعاليت کاتاليستهاي دو فلزي نيز
در حالت فلز خالص پايين بود که پس از اکسايش در ولتاژ  1/9ولت،
افزايش فعاليت چشمگيري نشان داد .ميتوان نتيجه گرفت که
اکسيدهاي فلزي کارايي بيشتري براي الکترواکسايش کربن مونوکسيد
دارند و حضور اتمهاي اکسيژن در ساختار کاتاليست ،از طريق
سازوکار عملکرد دوگانه و جذب عامل  OHباعث اکسايش CO
در سطح فعال کاتاليست ميشود .شايان ذکر است اکسيدهاي
فلزي پايداري بيشتري از ذرههاي فلز خالص ،در محيط اسيدي
پيل نيز دارند .با توجه به اين که در اين آزمايشها از حباب دهي
گاز کربن مونوکسيد خالص استفاده شده است انتظار ميرود کارايي
اين کاتاليستها براي غلظتهاي کم کربن مونوکسيد موجود
در سوخت هيدروژن (کمتر از  ) 200 ppmبهتر از نتيجههاي به دست
آمده باشد و کاتاليستهاي دو فلزي قلع-کبالت روي پايه کربن،
کانديداي خوبي براي استفاده در ساختار اليه کاتاليست آندي
دو اليه ميباشند.

مسموميت ناشي از وجود کربن مونوکسيد در سوخت پيل سوختي
پليمري است .با توجه به عملکرد دلخواه کاتاليستهاي قلع اکسيد
و کبالت اکسيد بر روي پايه کربن براي الکترواکسايش کربن مونوکسيد،
در اين پژوهش ،ترکيبهاي گوناگون از دو فلز غير نجيب قلع و
کبالت بر روي پايه کربن ،به منظور استفاده در کاتاليست چند اليه
آندي ،سنتز شد و توانايي آنها براي اکسايش کربن مونوکسيد
به روش نيم سل سوختي بررسي شد .نتيجههاي به دست آمده
نشان داد که کاتاليست هاي ساخته شده قابليت خوبي براي اکسايش
کربن مونوکسيد در شرايط عملکرد پيل سوختي پليمري داشته و
نسبت به کاتاليست تجاري  Pt/Cاکسايش کربن مونوکسيد
در پتانسيلهاي پايينتري اتفاق ميافتد .همچنين مشخص شد
که کاتاليست داراي قلع  %21و کبالت  %21بر روي پايه کربن،
کارايي بهتري براي اکسايش مونوکسيدکربن و هيدروژن نسبت به
دو نمونه ديگر دارد و کاتاليست مناسبي براي استفاده در اليه
کاتاليست آندي دو اليه ميباشد .جريان بهدست آمده از فعاليت
اين کاتاليست براي اکسايش کربن مونوکسيد در پتانسيل پايين
 1/2الي  1/6ولت حدود  1111-911ميکرو آمپر به ازاي
يک ميليگرم فلز ميباشد که  21درصد بهتر از عملکرد کاتاليست
تک فلزي  SnO2/Cاست .با توجه به عملکرد بهتر اکسيدهاي
فلزي نسبت به فلز آزاد ،ميتوان نتيجه گرفت که حضور
اتمهاي اکسيژن در ساختار کاتاليست ،از طريق سازوکار عملکرد
دوگانه و جذب راديکال  OHباعث اکسايش  COدر سطح فعال
کاتاليست ميشود.
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