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مقايسه فعاليت کاتاليستهاي دو فلزي  Fe-Co/NGو
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چكيده :در اين پژوهش ،فعاليت الکتروکاتاليستي کاتاليست نانوذرههای مخلوط آهن و کبالت بر پايه گرافن
نيتروژن دهي شده با فعاليت همتايش بر پايه نانولولههای کربني برای واکنش احيای اکسيژن در محيط قليايي مورد مقايسه
قرار گرفت .گرافن نيتروژن دهي شده با ساختار نانوگل مانند دارای نيتروژن طراحي شده به طور مستقيم با استفاده از
يک فرايند سولووترمال دما پايين سنتز شد و سپس نانوذرههای آهن و کبالت با استفاده از روش پلي يول اصالح شده،
هم به روی پايه گرافن نيتروژن دهي شده و هم بر روی نانولوله های کربني ته نشين شدند .ريختشناسي گرافن
نيتروزن دهي شده با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي ،ميکروسکوپ الکتروني عبوری و اسپکتروسکوپي فتوالکتروني
پرتو ايکس مورد بررسي قرار گرفت همچنين کاتاليست  Fe-Co/NGنيز توسط ميکروسکوپ الکتروني عبوری،
اسپکتروسکوپي پخش انرژی پرتو ايکس بررسي شد .ويژگيهای الکتروشيميايي  NGو  Fe-Co/NGو
 Fe-Co/MWNTبرای واکنش احيای اکسيژن در محيط قليايي مقايسه شد .ولتامتری چرخه ای و اسپکتروسکوپي
امپدانس الکتروشيميايي به منظور بررسي فعاليت الکتروکاتاليستي کاتاليستها بهکار برده شد.کاتاليست Fe-Co/NG
فعاليت باالتری نسبت به  NGو  Fe-Co/MWNTاز خود نشان داد.
واژههاي كليدي : :الکتروکاتاليست؛ گرافن نيتروژن دهي شده؛ نانولوله کربني چند ديواره؛ واکنش احياي اکسيژن.
KEYWORDS: Electrocatalysts; Nitrogen doped grapheme; Multi-walled carbon nanotube; Oxygen
reduction reaction.

مقدمه

پيل سوختي غشا تبادل پروتون هنوز راه زيادي پيش رو دارد
تا براي تجاري شدن در بازارهاي جهاني موجود شرايط مناسبي
پيدا کند .استفاده از فلز نجيب و گرانقيمت پالتين در کاتد پيل
سوختي يکي از موانع تجاري شدن آن است .کاتاليست پالتين
تجاري که به طور معمول در پيلهاي سوختي به عنوان

الکتروکاتاليست آند و کاتد به کارگرفته ميشود ،افزون بر آنکه
هزينه بااليي را در ساخت پيلهاي سوختي موجب ميشود ،معايب
و مشکلهاي ديگري را نيز حين انجام واکنش مورد نظر در پيل
سوختي بهوجود ميآورد که مانع عملکرد بهينه آن بهعنوان
الکتروکاتاليست موثر در پيلهاي سوختي ميشود ،از جمله اينکه
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اجزاي  Pt-Oو  Pt-OHو اجزاي سمي برمبناي پالتين ،عاملهاي
محدود کننده در بازدهي تبديل انرژي براي واکنش احياي
اکسيژن هستند [ .]1همچنين ذرههاي پالتين به مرور زمان حل شده
و متراکم ميشوند که اين امر ،عملکرد پيل سوختي را تحت تأثير
قرار ميدهد .افزون بر اينها پالتين بهعنوان کاتاليست
انتخابپذيري کمي دارد [.]2
در چند سال اخير ،پژوهشگران در پي آن بودهاند تا براي تجاري شدن
پيلهاي سوختي غشا تبادل پروتون ،هزينههاي مربوط به آن را
کاهش دهند و در اين راستا بهدنبال جايگزينهاي ارزان قيمتي
به جاي پالتين در الکتروکاتاليست کاتد هستند که افزون بر
داشتن فعاليتي برابر يا باالتر از پالتين ،پايداري و طول عمر
بيشتري نيز داشته باشند الزمه تجاري شدن سامانههاي پيل
سوختي ،کاهش هزينههاي کارکردي و افزايش طول عمر آنها
ميباشد .به عبارت ديگر ،عملکرد ،طول عمر و هزينه که
به اختصار به آن " )1("PDC Equationميگويند ،بايد بهينه شود
تا پيل سوختي بتواند جايگاه خوبي به عنوان يک منبع انرژي
در بازارهاي تجاري موجود پيدا کند و با آنها به رقابت بپردازد.
از آنجا که واکنش کاهش اکسيژن در کاتد نسبت به تجزيه
آسان هيدروژن در آند ،سينتيک کند و ضعيفي دارد ،يک بارگذاري
بيشتري از پالتين مورد نياز است که اين ميزان بارگذاري پالتين
به تقريب  %22-03کل هزينههاي پيل سوختي را به خود اختصاص
داده است .الکترود کاتد در پيلهاي سوختي غشا تبادل پروتون
به طور گسترده و موشکافانهاي و بدون هيچگونه کاهشي طي
چهار سال اخير مورد بررسي قرار گرفتهاند همچنين تالشهايي
براي بهينه سازي اليه کاتاليست کاتدي انجام شده است [.]0
حتي صنعت اتومبيل در نظر دارد تعداد زيادي ماشين را با نيروي
پيل سوختي طي چهار سال آينده به خيابانها بفرستد .بنابراين
پژوهشگران تمام تالش خود را روي اين جزء بحراني از پيل
سوختي متمرکز کردهاند .در حال حاضر به نظر ميرسد که
الکتروکاتاليست اميد بخش براي واکنش کاهش اکسيژن ،سامانههاي
دوفلزي با بنياد پالتين باشند و همچنين به نظر ميرسد که
اين کاتاليستها در وسايل نقليه الکتريکي در آينده استفاده شوند.
با اين حال پژوهشگران معتقدند که هنوز ميتوان به پيشرفتهاي
چشمگير و بيشتري دست يافت.
اگر هر وسيلهاي که با نيروي  52کيلوواتي از يک مجموعه
پيل سوختي کار ميکند نياز به تقريب  52گرم پالتين داشته باشد
.][2
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( 1ميليگرم پالتين به ازاي هر وات) در اين صورت براي يک و
نيم بيليون ماشين ممکن است به بيش از  113هزار تن پالتين
نياز باشد که بسيار فراتر از ذخيره جهاني موجود پالتين ( 20333تن)
ميباشد ،البته افزون بر ديگر کاربردهاي پالتين در صنعت
کاتاليست و طال و جواهرات و غيره .همچنين تخريب پالتين،
بازيابي آن و در دسترس نبودن جهاني آن براي استفاده در وسايل
نقليه بزرگ به طور گسترده ،همچنان پژوهشها را به سمت
استفاده از کاتاليستهاي ارزان قيمت متمايل کرده است.
بنابراين باتوجه به آنچه که گفته شد ميتوان چنين نتيجهگيري
کرد که مهمترين دغدغه پژوهشگران در چند سال اخير جايگزين کردن
يک کاتاليست ارزان قيمت غير پالتيني بجاي کاتاليست پالتين
در الکترود کاتد پيل سوختي غشا تبادل پروتون ميباشد.
با مطالعهي آخرين پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه سنتز
کاتاليست هاي ارزان قيمت براي کاتد پيلهاي سوختي ميتوان
دريافت که کاتاليستهايي با ساختار کربني نيتروژندهي شده تاکنون
بيشترين بازدهي و فعاليت را نسبت به ساير الکتروکاتاليستهاي
ارزان قيمت براي انجام واکنش احياي اکسيژن داشتهاند [.]4-6
ورود اتم نيتروژن به درون ساختارهاي گوناگون شبکه کربني
موجب پيشرفت در خصوصيات و ويژگيهاي الکتروشيميايي
اين دسته از مواد ميشود .چراکه اتم نيتروژن با دارا بودن
الکترونگاتيوي بيشتر از اتم کربن و همچنين داشتن قابليت
پذيرش الکترون موجب ايجاد يک دانسيته بار کل مثبت روي اتمهاي
کربن مجاور خود در شبکه اتمهاي کربن ميشود .اين بار مثبت
القا شده توسط نيتروژن ،موجب ميشود اتمهاي کربن بتوانند
به راحتي الکترونها را از آند جذب کرده و واکنش احياي اکسيژن را
تسهيل بخشند [ .]6بهعالوه جابهجايي بار القايي توسط اتم
نيتروژن ميتواند جذب شيميايي اتمهاي اکسيژن را بهدرون اتمهاي
کربن آسانتر کرده و موجب تضعيف پيوند O-Oشود .تمامي موردهاي
گفته شده در باال که از اثرهاي ورود نيتروژن به ساختار کربني
ميباشد ،موجب تسريع و تسهيل در انجام واکنش احياي اکسيژن
ميشود [ .]0در اين راستا نانولوله هاي کربني نيتروژن دهي شده
با آرايش عمودي [ ، ]9نانوکپسولهاي نيتروژن دهي شده [، ]13
کربن نيتروژن دهي شدهي مزوحفره [ ]11و همچنين گرافن
نيتروژن دهي شده [ ]12سنتز شدهاند ،که برخي از اين کاتاليستها
براي واکنش احياي اکسيژن فعاليتي حتي بيشتر از فلز پالتين
تجاري در محيط قليايي از خود نشان داده اند [.]12 ،10
][7
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همچنين ثابت شده است که پايههاي کربني نيتروژن دهي شده
فعاليت و پايداري کاتاليستها را براي  ORRافزايش ميدهند [.]14 ،12
از ميان نانومواد کربني نيتروژن دهي شده گرافن نيتروژن دهي شده
بهدليل توانايي زياد در کاتاليست کردن واکنش احياي
اکسيژن تاکنون بيشترين توجه پژوهشگران را بهخود جلب
کرده است .گرافن يک نانو ماده کربني دوبعدي جديد با ويژگيهايي
متمايز است از جمله :ناحيه سطحي بسيار زياد ،رسانش الکتريکي
باال ،پايداري گرمايي باال قابليت تحرک الکتروني زياد و پايه
گرافني يگانه که پايداري آن را تضمين ميکند و تاکنون
توسط پژوهشگران زيادي مورد مطالعه قرار گرفته است [ 10ـ .]16
گرافن خالص داراي ناحيههاي فعال کمتري ميباشد و
ته نشين سازي فلزها را دچار مشکل ميکند .اما ويژگيهاي
الکتروکاتاليتيکي گرافن ميتواند با ورود اتم نيتروژن بهبود يابد.
گرافن نيتروژن دهي شده داراي نقصهايي است [ ]19که ميتواند
موجب پخش يکنواختتري از نانوذرههاي فلزي در مقايسه با گرافن
خالص شود [ .]23پژوهشهاي پرشماري نيز بر روي فلزهاي
واسطه آهن و کبالت بهجاي فلز گران پالتين در ترکيب
با نانومواد کربني نيتروژن دهي شده صورت گرفته است [ 22ـ .]12
اين فلزها تاکنون نتيجههاي بسيار خوبي در کاتاليست کردن
واکنش احياي اکسيژن نشان دادهاند بهطوري که فعاليت
برخي از اين کاتاليستها باالتر از کاتاليست پالتين تجاري
بوده است [.]22 ,26
از جمله تازهترين پژوهشهاي صورت گرفته در زمينه سنتز
کاتاليستهاي فلزهاي ارزان آهن و کبالت ميتوان به کار
کنگ و همکاران اشاره کرد [ ]20که فعاليت کاتاليست آهن و
کبالت را در محيطهاي اسيدي و قليايي مورد بررسي قرار دادهاند
و گزارش دادهاند که منشا فعاليت کاتاليستي عالي اين کاتاليستها
بهدليل وجود اجزاي فلزي در پيوند با نيتروژني است که
در چارچوب گرافني قرار گرفته است .همچنين در چند سال اخير
کارهاي زيادي روي کاتاليستهاي بر پايه نانولولههاي کربني
توسط پژوهشگران گوناگون انجام شده است [ 03ـ  .]20با اين حال
مقايسه بين کاتاليستهاي ارزان بر روي پايه گرافن نيتروژن دهي شده
با کاتاليستهاي بر پايه نانولوله هاي کربني ميتواند
زمينه پژوهشي جالبي به حساب آيد و براي توليد کاتاليستهاي ارزان
مفي د واقع شود .همچنين اي ن پژوهش م ي تواند ديد بهتري
به پژوهشگران در مورد مواد کربني بهعنوان پايه براي کاتاليستهاي
پيل سوختي بدهد .در کار حاضر پايه گرافني نيتروژن دهي شده
.
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طي يک واکنش ساده سولووترمال سنتز شده و در مرحله بعد فلزهاي
آهن و کبالت هم بر روي پايه گرافني و هم بر روي نانولولههاي کربني
بهروش تهنشينسازي اصالح شده پولي يول نشانده شدهاند
و فعاليت اين کاتاليستها براي واکنش احياي اکسيژن در محيط
قليايي مقايسه شده است.
فعاليتهاي تجربي
سنتز گرافن نيتروژن دهي شده

گرافن نيتروژن دهي شده در کار حاضر با واکنش يک مرحلهاي
سولوترمال با استفاده از پيشمادههاي پنتا کلروپيريدين و پتاسيم
فلزي بهدست آمده است .اين فرايند با واکنش يک گرم
پنتاکلروپيريدين و يک گرم پتاسيم فلزي در  163درجه سلسيوس
بهمدت  13ساعت در يک اتوکالو استيل صورت گرفته است.
فراوردهي بهدست آمده بهترتيب با استون ،اتانول مطلق و آب
ديونيزه شستشو داده شده و در يک آون خالء در  03درجه سلسيوس
بهمدت  4ساعت خشک شد.
عاملدار کردن نانولوله هاي کربني
نانومتر;

نانولولههاي کربني ( با خلوص  ; %92قطر 2-23
طول  1-13ميلي متر) از شرکت  PlasmaChem GmbHتهيه شد.
پيش از فرايند ته نشين سازي نانوذرههاي فلزي نانولولههاي کربني
در محلول اسيد نيتريک  %62در  113درجه سلسيوس
بهمدت شش ساعت با گروه هاي  –COO ، –C=Oو –C-OH
عاملدار شدند.

][27
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سنتز کاتاليست  Fe-Co/NGو Fe-Co/MWNT

در محله دوم مخلوط نانوذرههاي فلزهاي واسطه براي مقايسه
فعاليت و عملکرد پايه کاتاليستي روي ورقههاي گرافن نيتروژن دهي شده
و همچنين با فرايندي مشابه روي نانولولههاي کربني
تهنشينسازي شدند 23 .ميلي گرم از گرافن نيتروژن دهي شده
(ويا نانولولههاي کربني عاملدار شده) سنتز شده در مخلوطي از
اتيلن گليکول و آب ديونيزه توسط فراصوت پخش ميشود.
مقدارهاي محاسبه شده از محلول نمکهاي آهن و کبالت
با بارگذاري  %43نسبت به پايه گرافني نيتروژندهي شده
(و يا نانولوله هاي کربني) ( )Co:Fe 23:23بهصورت قطره قطره
به سوسپانسيون افزوده شد و بهمدت يک ساعت همزده شد.
 pHمحلول با افزودن محلول  2,2موالر سديم هيدروکسيد روي 5
356

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

حسنا قنبرلو و همکاران

تنظيم شد .محلول به مدت يک ساعت در دماي  63-53درجه سلسيوس
گرمادهي شد .در اين فرايند اتيلن گليکول بهعنوان عامل احيا کننده
پخش کننده و پايدار کننده عمل کرد .محلول به دست آمده
سانتريفيوژ شد و رسوبهاي به دست آمده چندين بار توسط
آب ديونيزه شستشو داده شدند و در  53درجه سلسيوس به مدت
 0ساعت در آون خالء خشک شدند .ميزان فلزهاي شناسايي شده
توسط آزمايش  ICPمحتوي فلزها را به نسبت پايه گرافني
 %23-%23تاييد کرد.
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 23ميليليتر هيدروفلوئوريک اسيد  %40حل شد .سپس محلول
به دست آمده در يک بوتهي تفلوني ريخته شده و در دماي
 033درجه سليسيوس تا حد خشک شدن گرما داده شد .مادهي
به دست آمده دوباره در  2ميلي ليتر هيدروفلوئوريک اسيد حل شد
و محلول به دست آمده را وارد يک بالن پلي اتيلني نموده و با آب
به حجم  23ميلي ليتر رسانده شد .سپس آناليز  ICPبر روي نمونه
انجام ميگيرد .مقدارهاي جرمي آهن و کبالت نمونههاي
کاتاليست توسط دستگاه اسپکتروسکوپي جرمي القايي Perkin Elmer
انجام شد.

تعيين ويژگيهاي فيزيکي
ميکروسکوپ الکتروني روبشي

ريخت شناسي گرافن نيتروژندهي شده توسط ميکروسکوپ
الکتروني روبشي مدل ) (SEM, Hitachi S-4160که در ولتاژ
 23کيلو ولت عمل ميکند بررسي شد.
ميکروسکوپ الکتروني عبوري

چگونگي پخش و پراکندگي نانوذرههاي پخش شده روي پايه
گرافني نيتروژن دهي شده با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني
عبوري مدل ) (TEM; ZEISS 900که در ولتاژ 23-03کيلو ولت
عمل ميکند بررسي شد.
اسپکتروسکوپي فتو الکتروني اشعه ايکس )(XPS

اطالعات اسپکتروسکوپي پرتو ايکس با استفاده از دستگاه
8025-BesTec twin anode XR3E2 X-ray source system
با پرتو افشاني  AlKἀانجام شد.
پخش انرژي پرتو ايکس )(EDX

پخش انرژي پرتو ايکس توسط دستگاه
براي آناليز عنصري نمونههاي کاتاليست انجام شد.

Horiba XGT-7200

اسپکتروسکوپي جرمي پالسمايي القايي )(ICP

ارزيابي هاي الکتروشيميايي

اندازه گيري هاي الکتروشيميايي در دماي اتاق و در يک سل
سه الکترودي متصل شده يه يک تحليلگر الکتروشيميايي انجام شد.
الکترود شيشهاي کربن که با جوهر کاتاليست پوشش داده شده
بهعنوان الکترود کار مورد استفاده قرار گرفت .الکترود اشباع
کالومل و صفحه پالتيني به ترتيب بهعنوان الکترود مرجع و
الکترود شمارنده مورد استفاده قرار گرفتند .همه پتانسيلها
به نسبت الکترود کالومل سنجيده شدهاند .پيش از پوششدهي
سطح الکترود شيشهاي کربن به طور متناوب پوليش شد و توسط
آب ديونيزه به مدت چند دقيقه شستشو داده شد .براي آمادهسازي
الکترود  1ميلي گرم از کل الکتروکاتاليست در يک ميلي ليتر
محلول  %2نفيان و آب ديونيزه (با نسبت حجمي آب :نفيان )9:1
توسط فراصوت پخش شد 5 .ميکروليتر از محلول کاتاليست
روي الکترود شيشهاي کربن منتقل شد و در  03درجه سلسيوس
بهمدت  12دقيقه خشک شد.
بررسي فعاليت الکتروکاتاليتيکي براي واکنش احياي اکسيژن
توسط ولتامتري چرخه اي ( )2()CVانجام شده است .در آزمايش
ولتامتري چرخهاي واکنش احياي اکسيژن در محلول  3/1موالر
 KOHدر  22درجه سلسيوس با سرعت پويش  133ميلي ولت بر ثانيه
در بازهي پتانسيلي  -1,2تا  3,2ولت صورت گرفت .آزمايش
اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميايي توسط دستگاه

يکي از روش هايي که با استفاده از آن ميتوان مقدار عنصر
مورد نظر را در نمونه اندازهگيري کرد ،روش )1(ICP-AES
ميباشد .براي استفاده از روش  ICPابتدا ميبايست نمونه را
به صورت محلول در آورده شود .براي آماده سازي محلول
مورد نظر از هريک از نمونهها ،به تقريب  3/1گرم از نمونه

انجام شد .طيف امپدانس با روبش فرکانس بين  1مگاهرتز تا
 13ميلي هرتز در محلول  3,1موالر  KOHاشباع از اکسيژن
انجام شد.

)2( Cyclic voltammetry

)1( Atomic Emission Spectroscopy
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شکل 3ـ (الف) تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي نمونه گرافن نيتروژن دهي شده( ،ب) تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري نمونه گرافن
نيتروژن دهي شده.

شکل 2ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نمونه نانولولههای کربنی.

نتيجهها و بحث
بررسي فيزيک سطح گرافن نيتروژن دهي شده

ويژگي هاي ساختارشناسي گرافن نيتروژن دهي شده توسط
 SEMو  TEMمشخص شدند .شکل ( 1الف) تصوير ميکروسکوپ
الکتروني روبشي نمونه گرافن نيتروژن دهي شده را نشان ميدهد
که توسط واکنش سولووترمال بهدست آمده است .نمونه محتوي
مقدارهاي زيادي از ساختارهاي نانو گل مانند است که هرکدام
از ورقههاي پيچ و تاب خورده گرافن تشکيل شدهاند .همچنين
از تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري نمونه گرافن نيتروژن دهي شده
(شکل  1ب) ميتوان دريافت که ورقههاي گرافني در ساختارهاي

علمي ـ پژوهشي

دايره مانندي با قطرهايي در حدود  133-233نانومتر
تشکيل شدهاند.
تصوير  TEMنانولولههاي کربني عاملدار شده در شکل 2
نشان داده شده است که در مرحله بعد بهعنوان پايه براي نانوذرههاي
فلزي مورد استفاده قرار گرفته است .عاملدار کردن نانولولههاي
کربني پيش از استفاده بهعنوان پايه کاتاليست بسيار ضروري است
چرا که سايتهاي فعالي را روي سطح خنثاي نانولوله هاي کربني
براي جذب فلزها ايجاد ميکند.
از طيف فروسرخ در شکل  0ميتوان دريافت که CNT
عاملدار شده داراي گروههاي عاملي بسياري است از جمله
2223-2233
 1233-1033فنيل در
کربوسيل در
 0233 -0533که نشاندهنده عاملدار شدن
و هيدروکسيل در
موفقيت آميز نانولولههاي کربني ميباشد .در مرحله آماده سازي
نانولولههاي کربني گروههاي عاملي گوناگون از جمله ، –C=O
 -COOو  –C-OHتوليد شدند که بهعنوان سايتهاي فعال براي
ته نشين سازي فلزها عمل ميکنند.
ارزيابي فتوالکتروني اشعه ايکس براي تعيين محتوي و
ويژگيهاي نيتروژن موجود در گرافن نيتروژن دهي شده صورت
گرفته است .همانگونه که در شکل ( 4الف) نشان داده شده است
سه پيک متمايز قابل ديدن هستند .پيکهايي در حوالي  204,0و
 099و  204,2الکترون ولت انرژيهاي پيوندي اتمهاي کربن
نيتروژن و اکسيژن را بهترتيب نشان ميدهند .وجود اتم نيتروژن
در حدود  433الکترون ولت ورود موفقيت آميز اتم نيتروژن را
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شکل 6ـ طيف فروسرخ براي نمونه نانولوله کربني چند ديواره عاملدار شده.
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بهدرون ورقههاي گرافني نشان ميدهد .ميزان نيتروژن وارد شده
حدود  %4ميباشد.
طبيعت ساختار ني تروژن در ورقه گرافني ميتواند توسط
ساختار منبع نيتروژن تعيين شود .محتوي نيتروژن و مقدارهاي
نسبي انواع گوناگون ساختار اتمهاي ني تروژن در گرافن ميتواند
باعث افزايش فعاليت گرافن نيتروژن دهي شده شود .مطالعههاي
پيشين نشان مي دهند که اجزاي نيتروژني کواترنري و
پيريدينيک از جمله مهمترين انواع نيتروژن در کاتاليست کردن
واکنش احياي اکسي ژن هستند ] .[5 ،10 ،01ساختار پيوندي
مولکول پنتاکلروپيريدين نشان ميدهد که اين ترکيب محتوي
نيتروژن پيريدينيک مي باشد و بنابراين انتظار ميرود گرافن
سنتز شده نيز درنتيجه داراي مقدارهاي بيشتري از نيتروژن
پيريديني ک باشد .شکل ( 4ب) ،طيف پيک اتم نيتروژن را
با دقت باال نشان ميدهد که انواع گوناگون اتم هاي نيتروژن موجود
در نمونه توسط فراي ند همسان کردن منحني بهدست ميآيند.
طيف کلي اتم نيتروژن ميتواند به سه پيک با انرژيهاي پيوندي
 433,9 ،099,2و  432,2الکترون ولت که بهترتيب متناظر با
نيتروژنهاي نوع پيريدينيک ،کواترنري و پيريدينيک اکسيد
هستند .بنابراين آناليز  XPSنشان ميدهد تنها نيتروژنهاي
نوع پيريديني ک و کواترنري توسط واکنش طراحي شده
در گرافن نيتروژندهي شدهي سنتز شده شکل گرفتهاند.
مطالعههاي اخي ر نشان دادهاند کاتاليستهاي کربني فعالتر
مقدارهاي بيشتري از ني تروژن کواترنري و پيريدينيک را
داشتهاند .نيتروژن پيريدينيک به طور معمول در گوشهها يا نقصهاي
صفحه گرافني با دو اتم کربن پيوند دارد و نشان داده شده است
که نقش مهمي در فعاليت کاتالي ست دارد و جفت الکترون
تنها در نيتروژن پيريديني ک واکنش احياي اکسيژن را پيشرفت
ميدهد [ .]5ني تروژن کواترنري نيز نوعي از ني تروژن است که
با سه اتم کربن در صفحه گرافني پيوند دارد .مولکولهاي
اکسيژن بهطور معمول بهصورت ترجيحي جذب مکانهاي
زيگزاگي در گوشههاي صفحه گرافني ميشوند نيتروژن
کواترنري در نزديکي آن موجود باشد .پژوهشهاي پيشين بر روي
گرافن نيتروژن دهي شده نشان داده اند که کاتاليست هايي
با ميزان نيتروژن کواترنري بيشتر فعاليت بيشتري براي واکنش
احياي اکسيژن داشته اند [ .]2بنابراين گرافن نيتروژن دهي شده
موجود ميتواند بسيار امي د بخش باشد چرا که داراي
مقدارهاي زيادي از نيتروژن کواترنري و پيريدينيک ميباشد.
.][6

شکل 1ـ (الف) ارزيابي فتوالکتروني پرتو ايکس نمونه گرافن
سنتز شده( ،ب) ساختارهاي اجزاي نيتروژن وارد شده در ساختار
گرافن نيتروژندهي شده
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شکل  5ـ (الف) تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري از نانوساختار کاتاليست ( ،Fe-Co/NGب) طيف  EDXنمونه کاتاليست. Fe-Co/NG
تعيين ويژگيهاي فيزيکي کاتاليست  Fe-Co/NGو Fe-
Co/MWNT

شکل ( 2الف) تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري از
نانوساختار کاتاليست  Fe-Co/NGرا نشان ميدهد .ديده ميشود
که نانوذرههاي فلزي بهخوبي روي ورقههاي گرافني پراکنده شدهاند
و کاتاليستي با ذرههاي فلزي روي صفحه گرافني را دادهاند.
نقطههاي سياه کوچک نانوذرههاي فلزي هستند که روي صفحه
گرافن نيتروژندهي شده پخش شدهاند .ميزان کم انباشتگي
نانوذرههاي فلزي بهدليل روش استفاده شده در ته نشين سازي
نانوذرهها ميباشد .از آنجا که اتيلن گليکول يک عامل احيا کننده،
پايدار کننده و پخش کننده ذرهها در روش احياي بهبود يافتهي
پلييول ميباشد پخش يکنواختتري از ذرهها را بهدست داده است.
نيتروژندهي کردن گرافن موجب پخش يکنواختتر نانوذرههاي
فلزي شده است .اندازه متوسط نانوذرههاي فلزي  12/0نانومتر
اندازهگيري شده است .شکل( 2ب) طيف  EDXنمونه
 Fe-Co/NGنشان داده شده است و که اثبات کننده حضور ذرههاي
آهن و کبالت روي صفحه گرافني ميباشد.
تعيين ويژگيهاي الکتروشيميايي
ولتامتري چرخه اي )(CV

فعاليت الکتروکاتاليستي کاتاليستهاي سنتز شده با استفاده از
يک سامانه سه الکترودي در محلول قليايي بررسي شده است.
شکل ( 6الف) زمينه ظرفيتي از ولتامتري چرخهاي گرافن نيتروژندهي شده را
در محلول اشباع از نيتروژن  KOHنشان ميدهد .با تزريق اکسيژن
علمي ـ پژوهشي

به داخل محلول جريان کاتدي به طور کامل واضحي با يک پيک
قوي در  -3,02ولت ديده ميشود که نشان ميدهد گرافن
نيتروژندهي شده به تنهايي براي واکنش احياي اکسيژن فعاليت
الکتروکاتاليتيکي دارد .ولتامتري چرخهاي مقايسه فعاليت گرافن
نيتروژن دهي شدهي سنتز شده با نانولوله کربني و پالتين تجاري
براي واکنش احياي اکسيژن در شکل ( 6ب) نشان داده شدهاند.
پيک کاتدي کوچکي براي نانولوله کربني در محيط قليايي
ديده شد .در مقابل وجود پيک کاتدي با دانسيته جريان
 -2,10ميلي آمپر بيانگر آن است که گرافن نيتروژن دهي شده
به تنهايي فعاليت قابل قبولي براي واکنش احياي اکسيژن در محيط
قليايي دارد .اين امر ميتواند به وجود اجزاي نيتروژني کواترنري و
پيريدينيک نسبت داده شود .نيتروژن پيريدينيک نسبت باالتري از
نقصهاي ساختاري و گوشهها را در صفحه گرافني بهوجود ميآورد
که وقتي در مجاورت اکسيژن قرار ميگيرند بهصورت کامالً فعالي
با اکسيژن واکنش ميدهند و گروههاي داراي اکسيژن را تشکيل ميدهند.
افزايش بيشتر در فعاليت کاتاليست گرافن نيتروژن دهي شده مورد
نياز است تا قادر به رقابت با فعاليت کاتاليست پالتين تجاري شود.
بنابراين در مرحله بعد نانوذرههاي آهن و کبالت روي پايه گرافني
نيتروژندهي شده ته نشين سازي ميشوند.
نمودار ولتامتري چرخهاي کاتاليست  Fe-Co/NGدر مقايسه
با کاتاليست  Fe-Co/MWNTدر شکل  5نشان داده شده است.
از مقايسه نمودارها کامال مشخص است که فعاليت کاتاليست پخش شده
روي گرافن نيتروژن دهي شده خيلي بيشتر از کاتاليست پخش
شده روي نانولوله هاي کربني است .پيک دانسيته جريان
351

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،2

حسنا قنبرلو و همکاران

2

5

3

-2
-6

شدت جريان ـ ميلي آمپر

-3

-5
-34
-35

-1
4/1

4/44 4/2

-5
-3/14 -3/24 3/44 -4/0 -4/3 -4/1 -4/2

پتانسيل ولت برحست الکترود کالومل

شدت جريان ـ ميلي آمپر

4

4

4/1

4/44 4/2

-24
-3/14 -3/24 3/44 -4/0 -4/3 -4/1 -4/2

پتانسيل ولت برحست الکترود کالومل

شکل  3ـ (الف) زمينه ظرفيتي ولتامتري چرخه اي گرافن نيتروژن دهي شده را در محلول  KOHاشباع از نيتروژن و اکسيژن( ،ب) مقايسه فعاليت
گرافن نيتروژن دهي شده ي سنتز شده با نانولوله کربني و پالتين تجاري براي واکنش احياي اکسيژن (سرعت روبش 344:ميلي ولت بر ثانيه).

براي  Fe-Co/NGبرابر با  - 2,4ميلي آمپر بر سانتي متر مربع
در حدود  -3,05ولت ميباشد که بسيار باالتر و در پتانسيل مثبتتري
نسبت به مقدارهاي مربوط به  -3,99( Fe-Co/MWNNTميلي آمپر
بر سانتي متر مربع در  .)-3,4اين فعاليت بهتر کاتاليست
 Fe-Co/NGرا ميتوان به وجود بار مثبتي نسبت داد که اتم نيتروژن
بر روي اتم هاي کربن همسايه بهدليل خاصيت الکترونگاتيوي
بيشتر القا ميکند .اين بار مثبت القايي به جذب بهتر و بيشتر
مولکولهاي اکسيژن و فعال شدن واسطهها براي انجام فرايند
احياي اکسيژن ميانجامد .احياي الکتروشيميايي اکسيژن واکنشي است
که از دو مسير رخ ميدهد يکي مسير واکنش دو الکتروني است
که واسطه آب اکسيژنه در آن توليد ميشود و مسير ديگر
مسير مستقيم چهار الکتروني است که به توليد آب ميانجامد.
براي رسيدن به بيشينه ظرفيت انرژي بسيار مورد نظر است که
اکسيژن از طريق مسير چهار الکتروني احيا شود .با وجود اينکه
بيشتر واکنشهايي که روي الکترودهاي کربني رخ ميدهد
از مسيري با انتقال الکترون خيلي کمتر از چهار صورت ميپذيرد
گزارشهايي وجود دارد که ادعا ميکنند واکنشها با تعداد
الکترون بيشتر ميتوانند روي کربن هاي محتوي نيتروژن
رخ دهند [ ]04-02از سوي ديگر شکل مسطح صفحههاي گرافني
در مقايسه با شکل لولهاي مانند نانولوله هاي کربني توانايي جذب
بهتري براي مولکول هاي اکسيژن فراهم ميکند.
همچنين مقايسه فعاليت کاتاليست  Fe-Co/NGبا کاتاليست
پالتين تجاري در شکل  5نشان ميدهد که عملکرد اين کاتاليست
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در ترمهاي پتانسيل شروع و جريان پيک بسيار کمتر از کاتاليست
پالتين ميباشد .از مقايسه منحنيهاي  CVميتوان دريافت که
هرچند فعاليت الکتروکاتاليستي  NGافزايش شديدي پس از ته
نشينسازي فلزها نداشته است با اين وجود مقدارهاي پتانسيلهاي
آغاز و دانسيته جريان کاتدي به مقدارهاي مربوط به کاتاليست
پالتين تجاري نزديکتر شدهاند .اين امر نشان ميدهد که فلزهاي
واسطه آهن و کبالت در واکنش احياي اکسيژن شرکت ميکنند و
اين فلزها ميتوانند بهعنوان مکانهاي فعال براي  ORRدر نظر
گرفته شوند .همچنين وجود اتم هاي نيتروژن در ساختار گرافن
نقصهايي را در آن ايجاد ميکند که مکانهايي لنگرگاهي براي
جذب فلزها روي پايه گرافني هستند و موجب پخش يکنواخت تر و
همچنين فعاليت بهتر اين کاتاليستها ميشود.
در شکل  6در آزمايش ولتامتري چرخه اي بين نمونه  NGو
 MWNTپيک دانسيته جريان بيشتر و واضحتر براي نمونه NG
نشان دهنده فعاليت بيشتر اين کاتاليست ميباشد .همچنين در
شکل  ،5پيک دانسيته جريان بزرگتر براي نمونه Fe-CO/NG
نسبت به پيک دانسيته جريان ضعيف نمونه Fe-Co/MWNT
به طور کامل واضح است.
اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميايي

سينتيک انتقال الکتروني الکتروکاتاليست سنتز شده با استفاده
از اندازه گيري  EISمورد مطالعه قرار گرفت EIS .فناوري قوي
در ارزيابي ويژگيهاي فيزيکي و بين سطحي الکترودها ميباشد.
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مقاومت حقيقي ـ اهم

شکل 1ـ مقایسه فعالیت کاتالیستهای Fe-Co/NGو Fe-Co/MWCNT
با کاتالیست پالتین تجاری (سرعت روبش در ولتامتری چرخه ای
 011میلی ولت برثانیه).

شکل  0ـ دیاگرام نایکوییست برای نمونه های ،Fe-Co/NG ،NG
 Fe-Co/MWNTو  Pt/Cدر  -12201میلی ولت نسبت به الکترود
اشباع کالومل.

مقاومت در انتقال بار متناظر با قطر منحني امپدانس شبه دايروي
نايکوييست ميباشد .دياگرام نايکوييست براي نمونههاي ،NG
 Fe-Co/MWNT،Fe-Co/NGو  Pt/Cدر  -3,223ميلي ولت
نسبت به الکترود اشباع کالومل انجام شد .شکل  0نشان ميدهد
که قطر منحني امپدانس براي نمونه  Fe-Co/NGکمتر از قطر
منحني نمونه  NGدر پتانسيل اعمال شده ميباشد که بيانگر
سينتيک سريعتر در جذب اکسيژن براي کاتاليست Fe-Co/NG
ميباشد همچنين اين نتيجهها نشان دهنده انتقال الکتروني سريعتر
و در نتيجه عملکرد الکتروشيميايي بهتر نمونه  Fe-Co/NGنسبت
به  NGبه تنهايي ميباشد .مقايسه منحني امپدانس Fe-Co/NG
و  Fe-Co/MWNTنشان ميدهد که مقاومت انتقال بار براي
کاتاليست بر پايه گرافن نيتروژن دهي شده کاهش يافته است
چرا که منحني متناظر آن نسبت به نمونه بر پايه نانولولههاي کربني
کاهش يافته است که با نتيجههاي به دست آمده از ولتامتري
چرخه اي نيز سازگار هستند .مقايسه منحني هاي نايکويست
کاتاليست  Fe-Co/NGنسبت به کاتاليست پالتين تجاري نيز
نشان ميدهد که اگر چه واکنش هاي انتقال بار براي گرافن
نيتروژن دهي شده پس از ته نشين سازي فلزها افزايش داشته اما
سينتيکها هنوز نسبت به پالتين تجاري ضعيف هستند.

سولووترمال دما پايين سنتز شد و سپس نانوذرههاي آهن و کبالت
با استفاده از روش پلي يول اصالح شده ،هم بروي روي پايه
گرافن نيتروژن دهي شده و هم بر روي نانولوله هاي کربني
ته نشين شدند .در اين کار پژوهشي رويکردهاي سادهاي براي
مقايسه کاتاليستهاي ارزان قيمت براي واکنش احياي اکسيژن
در محيط قليايي انجام شد .نتيجهي ارزيابيهاي الکتروشيميايي
در کار حاضر برتري گرافن نيتروژن دهي شده را بر نانو لولههاي
کربني بهعنوان پايه کاتاليستي براي انجام واکنش احياي اکسيژن
در محيط قليايي اثبات کرد .شکل مسطح ورقههاي گرافني و
وجود اجزاي نيتروژن تاثير مهمي در پيشرفت فعاليت کاتاليست
داشتند .وجود اتم هاي نيتروژن از انواع پيريدينيک و کواترنري
موجب افزايش در فعاليت گرافن شد همچنين اتم هاي نيتروژن
موجب جذب بهتر نانوذرههاي فلزي و در نتيجه پراکندگي بهتر
آنها روي پايه گرافني شدند که خود نقش بسزايي در افزايش
فعاليت کاتاليستي داشت .آزمايش اسپکتروسکوپي امپدانس
الکتروشيميايي نيز وجود سينتيک انتقال بار سريعتر را براي نمونه
 Fe-Co/NGنسبت به  Fe-Co/MWNTنشان داد .هرچند که
فعاليت کاتاليست سنتز شده نسبت به پالتين تجاري ضعيف تر بود
اما با تغيير در ميزان بارگذاري فلزهاي واسطه و پيشرفت
در ساختار گرافن ميتوان فعاليت کاتاليست را افزايش داد .اين مطالعه
نشان داد که کاتاليست  Fe-Co/NGقادر به جايگزيني بجاي
کاتاليست پالتين تجاري براي واکنش احياي اکسيژن در پيلهاي
سوختي ميباشد .اين رويکرد ميتواند راههاي جديدي را

نتيجه گيري

در کار حاضر گرافن نيتروژن دهي شده با ساختار نانوگل مانند
با اجزاي نيتروژني طراحي شده به طور مستقيم با استفاده از يک فرايند
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طيف سنجي پراش انرژي پرتو ايکس
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براي سنتز آسان و بهينه کاتاليستهاي فعال و ارزان قيمت
.براي واکنش احياي اکسيژن پيش روي پژوهشگران قرار دهد
فهرست عاليم

گرافن نيتروژن دهي شده
Fe-Co/NG
کاتاليست آهن و کبالت بر روي پايه
گرافن نيتروژندهي شده
MWNT
نانولوله هاي کربني چند ديواره
Fe-Co/MWNT کاتاليست آهن و کبالت روي پايه نانولولههاي کربني
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