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چکیده :الکترولیز آب یکی از بهترین روشها برای تولید هیدروژن با خلوص باالست .یافتن کاتالیستهای ارزان با
پایداری زیاد و فعالیت خوب بهجای فلزات نجیب ،به عنوان الکترود هیدروژن ،موضوع بسیاری از تحقیقات دنیاست .لذا ،در
این پژوهش ،با هدف ساخت یک الکترود کارا برای تولید هیدروژن ،نانوذرات نیکل بر روی بستر گرافن رشد داده شده و
روی فوم نیکل الیهنشانی شدهاند .ساختار این نانوذرات بهوسیله تکنیکهای مختلفی ازجمله  XRD ،FT-IRو  SEMمورد
بررسی قرار گرفت .برای ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی نانوذرات ساختهشده از تکنیکهای الکتروشیمیایی ولتامتری
چرخهای و ولتامتری روبش خطی بهره برده شده است .نتایج نشان میدهد که فعالیت الکتروکاتالیستی نیکل با گذشت
زمان بهبود مییابد ،بهگونهای که پس از  055پیمایش محدوده پتانسیل Ni/rGO ،دارای بیش پتانسیل  -287 mVدر
چگالی جریان  75 mAcm-2و شیب تافلی  -721 mVdec-1است که این پارامترها پس از  0پیمایش ،بهترتیبmV ،
 -959و  -743 mV dec-1هستند .برای مطالعه عملکرد این نانوذرات در فرایند تولید هیدروژن در شرایط واقعی ،یک سل
الکترولیزی غشایی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این ارزیابی نشان میدهد که  Ni/rGOدر چگالی جریان 255 mAcm-2
دارای پتانسیل  7/3ولت است که در مقایسه با فوم نیکل دارای عملکرد بهتری است.
کلیدواژگان :الکترولیز آب ،تولید هیدروژن ،نانوکاتالیست نیکل ،بستر گرافن ،محیط

آلکاالینHER ،

مقدمه
افزایش تقاضا برای سوختهای فسیلی و آلودگیهای ناشی از مصرف آنها موجب نگرانیهایی در مورد محیط زیست شده
است .محدودیت منابع سوختهای فسیلی نیز موجب شده تحقیقات زیادی بهمنظور یافتن جایگزینی سازگاز با محیط زیست
برای سوختهای فسیلی صورت گیرد[ .]7هیدروژن تولیدی بهوسیله الکترولیز آب بهعنوان یک جایگزین ایدئال برای
سوختهای فسیلی مطرح میشود[ .]2تولید الکتروشیمیای مولکولهای هیدروژن از آب در کاتد فرایند اصلی برای تولید
هیدروژنی پاک با خلوص باال در الکتروالیزرهاست .بهطور کلی ،بهدلیل بیشپتانسیل باالی هیدروژن ،انرژی الکتریکی قابل
توجهی برای انجام کل این فرایند مورد نیاز است .بنابراین ،کاهش بیشپتانسیل کاتدی یکی از چالشهای مورد توجه برای
اقتصادی کردن این فرایند است .بهترین راه برای کاهش بیشپتانسیل کاتدی استفاده از الکتروکاتالیستهای بهینهشده مانند
پالتین در کاتد برای انجام واکنش آزادسازی هیدروژن است[ .]9بهطور کلی ،محیط اسیدی بیشپتانسیل کمتری نسبت به
محیط قلیایی دارد ،اما قیمت باالی غشا و الکتروکاتالیستهای پایدار در محیط خورنده اسیدی یکی از معایب این
الکتروالیزرهاست[.]4
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همچنان ،محیط قلیایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،بهویژه در مورد استفاده از الکتروکاتالیستهای غیرنجیب.
الکترولیز قلیایی آب یک روش بسیار عالی برای تولید هیدروژن پاک با خلوص باالست .این فناوری سازگار با محیط زیست بوده
و هیچ دیاکسید کربنی آزاد نمیکند .پالتین و آلیاژهای پایه پالتین ،بهدلیل بیشپتانسیل فعالسازی کمی که دارند ،عملکرد
بسیار خوبی در واکنش آزادسازی هیدروژن 7نشان میدهند[ .]0چالش امروز پیداکردن الکتروکاتالیستهای غیرپالتینی مدرن
با فعالیت و پایداری باال و قیمت پایین ،مانند نیکل و کبالت ،بهعنوان جایگزین برای پالتین است .معیار انتخاب فلزات
غیرپالتینی ویژگیهایی مانند بیش پتانسیل کم ،چگالی جریان باال ،هدایت باال ،پایداری در محیط قلیایی و دردسترس بودن
این فلزات با قیمتی پایین برای واکنش آزادسازی هیدروژن است .بنابراین ،محققان تالش خود را بر روی توسعه
الکتروکاتالیستهای جدید با قیمت کمتر ،پایداری و فعالیت بیشتر متمرکز کردهاند تا بتوانند جایگزین پالتین کنند .فلزات
واسطهی  9dو یا آلیاژهای آنها فعالیت الکتروکاتالیستی قابل مقایسه و حتی بهتری نسبت به پالتین از خود نشان میدهند .در
این زمینه ،نیکل یا آلیاژهای پایهنیکلی و یا کامپوزیتهای آن بهترین فلز ،بعد از پالتین ،برای بهبود فعالیت الکتروکاتالیستی
واکنش آزادسازی هیدروژن است .محققان ،بهدلیل مقاومت عالی نیکل نسبت به خوردگی در محیط غلیظ قلیایی و فعالیت
باالی آن در این محیط نسبت به دیگر فلزات ،عالقه زیادی به استفاده از این فلز در الکترولیز قلیایی آب دارند[.]1
در سالهای اخیر ،گرافن ،2بهدلیل کاربردهایی که در فناوریهای وابسته به انرژی دارد ،نگاههای زیادی را بهسمت خود
جلب کرده است[ .]1تحقیقات زیادی روی این ترکیبات در واکنش آزادسازی اکسیژن بهعنوان بستر الکتروکاتالیست صورت
گرفته است ،ولی تعداد پژوهشهای انجامشده روی آنها در واکنش آزادسازی هیدروژن محدود است[ .]8گرافن شامل
رینگهای ششگوشه کربنی با هیبریداسیون  sp2است که در ساختاری دوبعدی و النه زنبوری کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
نانوذرههای فلزی برپایه گرافن امروزه یکی از زمینههای مورد عالقه برای پژوهشگران است ،چراکه گرافن بهعنوان بستری فعال
در این الکتروکاتالیستها عمل میکند .در واکنش آزادسازی هیدروژن ،گرافن بهوسیله مهاجرت اتمهای هیدروژن از کاتالیست
فلزی به بستر ،که اصطالحاً فرایند نفوذ و انتشار هیدروژن 9نام دارد ،باعث افزایش عملکرد الکتروکاتالیست میشود[.]3
پژوهشهای بسیاری برروی فعالیت فوم نیکل اصالحشده بهوسیله سیستم سهالکترودی صورت گرفته ،اما کمتر عملکرد
آن در سل الکترولیزی واقعی ارزیابی شده است[ .]75بنابراین ،در این پژوهش ،الکتروکاتالیست شامل نیکل برپایه گرافن اکسید
احیاشده روی فوم نیکل الیهنشانی شد و عملکرد آن در واکنش آزادسازی هیدروژن بهوسیله سیستم سه الکترودی و سل
الکترولیزی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بخش تجربی
تهیه الکترود کاتد
کاتالیست استفادهشده در این پژوهش  Ni/rGOاست که بر روی فوم نیکل الیه نشانی شد و عملکرد آن بهعنوان الکترود کاتد
برای تولید هیدروژن در سل الکترولیزر قلیایی با فوالد ضدزنگ و فوم نیکل مقایسه شد 25 .درصد وزنی از این کاتالیست را فلز
و  85درصد وزنی از آن را بستر گرافنی تشکیل میداد .گرافن اکسید به روش اصالح هامر 4آماده شد که در این روش برای
ساخت بستر گرافن اکسید ،ابتدا ،مقدار  7گرم گرافیت وزن شد و در  05میلیلیتر اسیدسولفوریک  38درصد یکنواخت شده و
بهمدت  70دقیقه روی همزن مغناطیسی همزده شد .سپس ،مقدار  7گرم سدیمنیترات به مخلوط اسید و گرافیت ،که در حمام
یخ زیر صفر درجه سانتیگراد نگهداری میشد ،اضافه شد .در ادامه ،بعد از  95دقیقه همزدن 24 ،گرم پتاسیم پرمنگنات،
بهآرامی و طی مدت زمان حدوداً یک ساعت ،به مخلوط اضافه شد .پس از  2ساعت همزدن ،مخلوط تا دمای  90درجه
1. Hydrogen evolution reaction
2. Geraphene
3. Hydrogen spillover process
4. Hummers method
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سانتیگراد حرارت داده شد تا حبابهای بخار آب و دیاکسید کربن خارج شود .برای اکسایش بهتر ،مخلوط بهمدت  24تا 12
ساعت و در دمای  90درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از آن ،با افزودن  05میلیلیتر آب دیونیزه به مخلوط ،رنگ قهوهای
پدیدار شد .پس از رساندن دما به  35درجه سانتیگراد ،مخلوط موجود سرد شد و با افزودن  0الی 1میلیلیتر آباکسیژنه،
برای حذف پرمنگنات باقیمانده و تولید سولفات منگنز ،مخلوط زردرنگی حاصل شد .در ادامه ،مخلوط با  755میلیلیتر آب
دیونیزه رقیق شد و پس از آن ،با هیدروکلریدریک اسید  0درصد حجمی و آب مقطر تا رسیدن به اسیدیته خنثی شستشو داده
شد .سپس ،بهمدت  2ساعت تحت امواج فراصوت قرار گرفت .درنتیجه ،الیههای گرافیت اکسید موجود از همدیگر جدا شد و
به گرافن اکسید تبدیل شد .در نهایت ،محلول در آون خأل خشک شد و پودر گرافن اکسید بهدست آمد .کاتالیستهای
استفادهشده در این پژوهش بهوسیله اتوکالو و اتیلن گلیکول بهوسیله هیدرازین هیدرات طی روش احیای شیمیایی طبق
مرجع [ ]77ساخته شد[ .]77فوم نیکل استفادهشده بهعنوان بستر قبل از استفاده در  0سیسی محلول آب مقطر و اتانول
گذاشته شد و بهمدت  8دقیقه در حمام فراصوت قرار گرفت .درنتیجه ،ناخالصیهای سطح آن برطرف شد .ابعاد فوم نیکل
استفادهشده بهعنوان بستر  2/9×2/9سانتیمتر و ضخامت آن  5/8میلیمتر بود 75 .میلیگرم بر سانتیمتر مربع کاتالیست روی
بستر فوم نیکل بارگذاری شد و برای محکم کردن کاتالیست بر روی بستر فوم نیکل از محلول نفیون 70 7درصد وزنی (محصول
شرکت دوپونت )2استفاده شد .پس از اضافهکردن نفیون ،کاتالیستها در یک ظرف ریخته شد و بهاندازهای که بهصورت یک
خمیر درآید ،قطرهقطره ایزوپروپیل الکل اضافه شد .پس از آن ،با نوک اسپاتول خمیر الکتروکاتالیست ساختهشده روی بستر
فوم نیکل قرار گرفت .درنهایت ،بهمدت یک ساعت در آون و در دمای  85˚Cقرار داده شد تا خشک شود.

آزمونهای الکتروشیمی
در سیستم سهالکترودی از الکترود کربن شیشه با سطح  5/5974سانتیمتر مربع بهعنوان الکترود کار ،صفحه  7سانتیمتر
مربعی از پالتین بهعنوان الکترود کمکی و الکترود ) Ag/AgCl (Sat. KClبهعنوان الکترود مرجع استفاده شد .آزمایشهای
سهالکترودی در یک سل شیشهای ،که با محلول  7موالر از  KOHپرشده بود ،اندازهگیری شد .ولتاموگرامهای چرخهای و
روبش خطی در محدوده پتانسیل  -5/1تا  -7/1ولت نسبت به  Ag/AgClو بهترتیب با سرعت روبش  05میلی ولت بر ثانیه و 9
میلی ولت بر ثانیه صورت گرفت.
پتانسیل مازاد برای واکنش آزادسازی هیدروژن طبق معادله ( )7محاسبه شد:
𝜂
()7
در این معادله Eapplied ،پتانسیل بهکاررفته Eref ،پتانسیل الکترود مرجع ( 5/731ولت برای  )Ag/AgClو  E0پتانسیل
واکنش آزادسازی هیدروژن ( -5/828ولت) است.
نمودار تافل از برازش ولتاموگرام روبش خطی و معادله تافل (معادله  )7بهدست آمد:
𝜂
()2
در این معادله a ،و  bو  jبهترتیب ضریب تجربی ،شیب تافل و چگالی جریاناند .با مساوی صفر قراردادن  ηمیتوان
چگالی جریان مبادلهای ( )j0را بهدست آورد[.]72
در قسمت دوم ارزیابیهای الکتروشیمیایی ،از یک سل الکترولیزی غشایی برای بررسی عملکرد کاتدهای ساختهشده بهره
برده شد .الکترودهای ساختهشده در این پژوهش روی فوم نیکل با مساحتِ سطح فعال  0سانتیمتر مربع الیهنشانی شده و
برای واکنش آزادسازی هیدروژن در این سل آزمایش شد .از یک الکترود تجاری با مساحت سطح فعال مشابه و ضخامت 5/7
میلیمتر و در همه مراحل آزمایش بهعنوان آند در سل الکترولیزی قلیایی بهرهبرداری شد .الکترودهای کاتد و آند و غشای
1. Nafion
2. DuPont
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مبادلهکننده آنیون بین دو بدنه سل الکترولیزی یکتایی با مساحت سطح  0سانتیمتر مربع (شرکت دانشبنیان دانش نوین
هیدروژن آسیا-ساخت ایران) ،قرار گرفت .طی این آزمون محلول  4موالر از  ،KOHکه دمای آن توسط گرماساز تنظیم شده
بود ،بهوسیله پمپ با سرعت  75میلیلیتر بر دقیقه در سل بهگردش درآمد.

شناسایی و ارزیابی الکتروشیمیایی
شناسایی الکتروکاتالیست
ساختار  Ni/rGOبهوسیله آزمونهای مختلفی ازجمله طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ،طیفسنجی پراش اشعه ایکس و
میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.
برای ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی نانوذرات ساختهشده از آزمونهای الکتروشیمیایی ،نظیر ولتامتری چرخهای و ولتامتری
روبش خطی ،بهره برده شد.
شکل  7نتایج طیف مادون قرمز از گرافن و گرافن اکساید است .پیک جذبی پهن مشاهدهشده در ناحیه  9455cm-1بهدلیل
حرکات ارتعاشی خمشی پیوند  O-Hاست .در طیف گرافن اکسید ،پیوندهای کششی  ،C=Oارتعاشات ساختمانی  C=Cآروماتیک
و کششی ( C-Oمربوط به گروههای آلکوکسی) بهترتیب در طول موجهای  7197 ،7121و  7528 cm-1مشاهده میشوند[.]79

Figure 1- FT-IR spectra of GO and rGO

شکل  -1نمودار طیفسنجی زیرقرمز گرافن و گرافن اکسید کاهشیافته

شکل  2الگوی پراش اشعه ایکس ترکیبهای گرافن اکسید ،گرافن اکسید کاهشیافته و نانوذرات نیکل بر روی گرافن
اکسید کاهشیافته را نشان میدهد .پیک مشاهدهشده در حدود  2θ=75/9°در الگوی پراش اشعه ایکس گرافن اکسید مربوط
به صفحه با اندیس میلر ( )557آن است که ثابت میکند الیههای گرافیت در حضور گروههای عاملی اکسیژندار از هم باز
شدند .این پیک در الگوی اشعه ایکس گرافن اکسید احیاشده مشاهده نمیشود که حاصل کاهشیافتن گرافن اکسید است.
پیکهایی که در ˚ 02/51˚ ،44/1و˚ 11/1در الگوی پراش اشعه ایکس نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته مشاهده میشود
بهترتیب مربوط به صفحات کریستالی ( )255( ،)777و ( )225فاز مکعبی نیکل با کد مرجع ()JCPDS no. 04-0850
هستند[.]74
پس از انجام ارزیابیهای ساختاری بر روی الکتروکاتالیستهای ساختهشده ،به ارزیابی سطح کاتالیستها پرداخته شد.
تصاویر مربوط به آزمون میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ( 7)FE-SEMبرای الکتروکاتالیستهای  Ni/rGOدر شکل  9دیده
میشود.
1. Field Emission Scanning Electron Microscopes
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)Figure 2- XRD patterns of Ni/rGO, graphene oxide (GO), and reduced graphene oxide (rGO

شکل  -2مقایسه الگوی پراش پرتوی ایکس گرافن اکسید ،گرافن اکسید کاهشیافته و نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته

Figure 3- SEM image of Ni/rGO

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی نانوکاتالیستهای نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته با مقیاس  055نانومتر

در شکل  ،9نانوذرات نیکل بر روی بستر ابرمانند گرافن اکسید بهوضوح دیده میشود .شکل نانوذرات گلکلم مانند است
که نشاندهنده سطح زیاد در دسترس برای واکنش آزادسازی هیدروژن است و همچنین بر این نکته نیز تاکید میکند که
روش ساخت این کاتالیست روش بسیار خوبی است.

ارزیابی الکتروشیمیایی الکتروکاتالیست
در ابتدا ،کاتالیست نیکل بر بستر گرافن اکسید کاهشیافته بههمراه محلول نفیون ،آب دوبار تقطیرشده و اتانول بهصورت جوهر
در آمد و پس از یکنواختسازی این الکتروکاتالیست بهوسیله همزن بهمدت هفت ساعت روی سطح الکترود کربن شیشه
نشانده شد و در سیستم سهالکترودی ارزیابی شد که نتایج آن در شکلهای  4و  0مشاهده میشود .برای بررسی دقیقتر
الکتروکاتالیستها ،نتایج حاصل از ولتامتری روبش خطی آنها با معادله تافل تطبیق داده شد که نتایج بهدست آمده بهصورت
جدول در ادامه این پژوهش گزارش میشود.
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Figure 4- Cyclic voltammetric curves of HER for Ni/rGO in 1 M KOH at 298 K with a scan rate of 50 mV s -1

شکل  -4نمودار ولتاموگرام چرخهای نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته با پیمایشهای  455 ،355 ،255 ،155 ،2و  ،055با سرعت روبش
 05 mV s-1و در محلول  1موالر KOH

Figure 5- LSVof HER curves for Ni/rGO (10, 20, and 30) in 1 M KOH at 298 K with a scan rate of 3 mV s -1

شکل  -0نمودار ولتاموگرام روبش خطی نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته بعد از  155 ،2و  055پیمایش محدوده پتانسیل با سرعت
روبش

 3 mV s-1و در محلول  1موالر KOH

همانطور که در شکلهای  4و  0دیده میشود ،فعالیت و بیشپتانسیل آغازین الکتروکاتالیست  Ni/rGOپس از 055
پیمایش نهتنها افتی نداشت ،بلکه بهبود نیز یافت .مقایسه نتایج جدول  7نیز بهبود عملکرد این کاتالیست را پس از 055
پیمایش نشان میدهد .دلیل آن را میتوان به الیه اکسید نیکل در سطح الکترود مربوط دانست که با روبش محدوده پتانسیل
به نیکل فلزی تبدیل میشود .در نتیجه ،سطح فعال جدید برای تولید هیدروژن بهوجود میآید[ .]79ترکیبکردن گرافن با فلز
یا اکسید فلز یک راه مناسب برای افزایش فعالیت الکتروکاتالیستی است .گرافن نهتنها سطح فعال زیادی دارد ،بلکه هدایت
الکتریکی خوبی نیز دارد .از این رو ،باعث افزایش پذیرندههای فعال و سرعت انتقال بار در الکترودها میشود .از آنجایی که
نیکل بر روی بستر گرافن اکسید کاهشیافته بهکار رفته است ،فرایند نفوذ و انتشار هیدروژن بهراحتی صورت میگیرد و
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الکتروکاتالیست نسبت به الکتروکاتالیست بدون گرافن فعالیت باالیی خواهد داشت ،چرا که این فرایند باعث خالیشدن سطح
نیکل و جذب دوبارهی دو هیدروژن اتمی میشود[ .]71-70همانطور که در جدول  7دیده میشود ،شیب تافلی برای
کاتالیست بیشتر از  754بهدست آمد و این نشاندهنده این است که واکنش از مکانیسم ولمر-هیروفسکی 7پیش میرود و
مرحله تعیینکننده سرعت مرحله ولمر خواهد بود[.]71
جدول  -1پارامترهای الکتروشیمیایی نیکل برپایه گرافن اکسید احیاشده حاصل از ولتاموگرام روبش خطی پس از  0و  055پیمایش
محدوده پتانسیل در محلول  1موالر
Table 1- HER electrocatalytic parameters of Ni/rGO electrodes after 5 and 500 CV cycles at 298 K in 1 M KOH
Ni/rGO
)j0 (mA cm-2
)-b (mV dec-1
)η10 (mV
)ηonset (mV
After 5 CV cycles
0.094
149
-303
-167
After 500 CV cycles
0.059
126.8
-281
-164

الکتروکاتالیست ساختهشده برای استفاده در مقیاس صنعتی نیاز به آزمایش در یک محیط شبیهسازیشده دارد .بدین
منظور ،یک سل الکترولیزی غشایی با مساحت  0سانتیمتر مربع تهیه و مجموعهی الکترود-غشا با استفاده از الیهنشانی کردن
الکتروکاتالیست  Ni/rGOروی فوم نیکل بهعنوان کاتد ،یک غشای مبادلهکننده آنیون و یک آند تجاری ساخته شد و این سل
در شرایط عملیاتی شامل محلول  4موالر  KOHو دمای محیط 45 ،و  15 ˚Cمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این آزمایشها در
ادامه این پژوهش بهصورت نمودار و جدول و تفسیر آنها ارائه شده است.
همانطور که در شکل  a( 1و  )bمشاهده میشود ،الکتروکاتالیست  Ni/rGOالیهنشانی شده بر بستر فوم نیکل در سل
الکترولیزی غشایی نیز عملکرد الکتروشیمیایی بهتری از خود ،نسبت به فوالد ضدزنگ و فوم نیکل بدون کاتالیست ،در دمای
محیط نشان میدهد .سل ساختهشده با این الکتروکاتالیست ،در چگالی جریان  ،255 mA cm-2پتانسیل  2/7ولت نشان
میدهد ،در حالی که این پارامتر برای فوالد ضدزنگ و نیکل فوم بدون کاتالیست بهترتیب  2/9و  2/2ولت است.

)(b

)(a

Figure 6- (a) Potential (RHE) vs. current plots for the alkaline anion exchange membrane water electrolyzer cell with various
electrodes (stainless steel, bare Ni foam, Ni/rGO@Ni foam as the cathode, and commercial electrode as anode) and 4 M KOH at 298
K. (b) Potential (RHE) vs. time plots at the current density of 200 mA cm-2

شکل ( -6الف) نمودار جریان-پتانسیل برای سل الکترولیزی قلیایی با غشای مبادله کننده آنیون ،کاتدهای مختلف (نیکل بر پایهی
گرافن اکسید احیا شده بر روی بستر فوم نیکل ،فوم نیکل بدون کاتالیست و فوالد ضد زنگ) و آند تجاری در محلول  4موالر و دمای
محیط (ب) نمودارهای پتانسیل-زمان در دانسیته جریان  255میلی آمپر بر سانتیمتر مربع

عملکرد الکتروشیمیایی مجموعه الکترود-غشا ساختهشده با  Ni/rGOبر روی بستر فوم نیکل ،فوم نیکل بدون کاتالیست و
فوالد ضدزنگ بهعنوان کاتد ،غشای مبادله کننده آنیون و آند تجاری در سل الکترولیز غشایی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه
1. Volmer-Heyrofskey
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آن در شکلهای  1تا  8نشان داده شده است .همانطور که در این شکلها دیده میشود ،الکتروکاتالیست  Ni/rGOبرپایه
گرافن اکسید کاهشیافته در چگالی جریان  255 mAcm-2و در دمای  15˚Cدارای پتانسیل  7/3 Vاست که نسبت به دیگر
الکتروکاتالیستهای ساختهشده عملکرد بسیار بهتری دارد (جدول  .)2پتانسیل سل در این چگالی جریان برای فوم نیکل بدون
کاتالیست و فوالد ضدزنگ ،بهترتیب 2 ،و  2/7ولت است.

)(b

)(a

Figure 7- Potential (RHE) vs. current plots for the alkaline anion exchange membrane water electrolyzer cell with various
electrodes (stainless steel, bare Ni foam, Ni/rGO@Ni foam as the cathode, and commercial electrode as anode) and 4 M KOH at 313
K. (b) Potential (RHE) vs. time plots at the current density of 200 mA cm-2

شکل ( -7الف) نمودار جریان-پتانسیل برای سل الکترولیزی قلیایی با غشای مبادلهکننده آنیون ،کاتدهای مختلف (نیکل برپایه
گرافن اکسید کاهشیافته بر روی بستر فوم نیکل ،فوم نیکل بدون کاتالیست و فوالد ضدزنگ) و آند تجاری در محلول  4موالر و دمای
 313کلوین( ،ب) نمودارهای پتانسیل-زمان در دانسیته جریان  255میلیآمپر بر سانتیمتر مربع

)(b

)(a

Figure 8- Potential (RHE) vs. current plots for the alkaline anion exchange membrane water electrolyzer cell with various electrodes
)(stainless steel, bare Ni foam, Ni/rGO@Ni foam as the cathode, and commercial electrode as anode) and 4 M KOH at 333 K. (b
Potential (RHE) vs. time plots at the current density of 200 mA cm-2

شکل  -8نمودار جریان-پتانسیل برای سل الکترولیزی قلیایی با غشای مبادلهکننده آنیون ،کاتدهای مختلف (نیکل برپایه گرافن اکسید
کاهشیافته بر روی بستر فوم نیکل ،فوم نیکل بدون کاتالیست و فوالد ضدزنگ) و آند تجاری در محلول  4موالر و دمای  333کلوین،
(ب) نمودارهای پتانسیل-زمان در دانسیته جریان  255میلی آمپر بر سانتیمتر مربع

جدول  2یک مقایسه بین سلهای ساختهشده با غشای مبادلهکننده آنیون در سایر پژوهشها و سل ساختهشده در این
پژوهش با الکتروکاتالیست نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته الیهنشانیشده بر روی فوم نیکل است .این نتایج بازده خوب
استفاده از این الکتروکاتالیست را بهعنوان کاتد نشان میدهد .مقایسه رفتار الکتروشیمیایی آن با دیگر الکتروکاتالیستها نشان
میدهد که اگرچه آند استفادهشده در این پژوهش یک آند تجاری با فعالیت نهچندان باالست ،ولی پتانسیل سل نسبت به دیگر
سلها کمتر است.
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 مقایسهای کلی بین عملکرد الکتروالیزرها با غشای مبادلهکننده آنیون در سایر پژوهشها2 جدول
Cathode materials
Ni plate
Ni/Carbon paper
Ni nano powder
Ni/rGO@Ni foam

Table 2- An overview of the reported AAEM electrolyzers properties in the literature
Cath. Catalyst
Anode
Electrolyte
Tem.
Cell voltage Current density
loading (mg cm-2)
material
solution
(˚C)
(V)
(mA cm-2)
Ni plate
30 wt% KOH
80
2
200
0.0085
Ni/Carbon paper
1 M KOH
70
1.9
280
2
Li0.21Co2.79O4
Water
20
2.2
300
10
Commercial electrode
4 M KOH
60
1.9
200

Ref.
[18]
[19]
[20]
This study

نتیجهگیری
 از فوم نیکل بهعنوان بستر کاتالیست نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته استفاده شد و بهعنوان کاتد در سل،در این پژوهش
 ساختار این الکتروکاتالیست بهوسیله آزمایشهای طیفسنجی پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ.الکترولیزی غشایی بهکار رفت
الکترونی روبشی و عملکرد الکتروشیمیایی آن نیز بهوسیله آزمایشهای ولتامتری چرخهای و ولتامتری روبش خطی در محلول
 نتایج آزمون طیفسنجی مادون قرمز نشاندهنده موفقیت در ساخت گرافن اکسید و. مورد ارزیابی قرار گرفتKOH  موالر7
 نتایج الگوی پراش پرتوی ایکس نیز نشان از موفقیت در ساخت.کاهشیافتن آن و درنتیجه تولید گرافن اکسید کاهشیافته است
 تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی نیز شکل گلکلممانند.الکتروکاتالیست نیکل برپایه گرافن اکسید کاهشیافته است
الکتروکاتالیستها بر روی بستر الیهای گرافن اکسید کاهشیافته را نشان میدهد که حاکی از سطح زیاد در دسترس برای
 بیشپتانسیل، ارزیابیهای الکتروشیمیایی نیز نشان میدهند که بیشپتانسیل آغازین.انجام واکنش آزادسازی هیدروژن است
. بهبود یافته است، با گذشت زمان و روبش محدوده پتانسیل، و شیب تافل این الکتروکاتالیست75 mA cm-2 در چگالی جریان
-714  روبش محدوده پتانسیل به055  میلیولت بود که پس از-711 ، ابتدا،بیشپتانسیل آغازین این الکتروکاتالیست
. رسید721/8 mV dec-1  به743  روبش محدوده پتانسیل از055  شیب تافل برای این کاتالیست نیز پس از.میلیولت رسید
، پس از طی این محدوده پتانسیل، میلیولت-287  میلیولت به-959  نیز برای این الکتروکاتالیست ازη10  پارامتر،همچنین
 بر بستر فوم نیکل نیز در سل الکترولیزی غشایی با استفاده از غشای مبادلهکننده آنیون و آند تجاریNi/rGO  عملکرد.رسید
. بود7/3 V  دارای پتانسیل255 mA cm-2 غشا در چگالی جریان-نیز بررسی شد که سل ساختهشده با این مجموعه الکترود
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Water electrolysis is one of the best methods for high purity Hydrogen (and Oxygen) production. Using
nonprecious and durable electrocatalysts with low overpotential and high activity instead of noble metals as
cathode is one of the most investigated subjects. In this project, Nickel nanoparticles have been grown on the
reduced graphene oxide support and deposited on Nickel foam substrate to employ as HER catalyst. The
structures of this catalyst were investigated by various techniques such as FT-IR, XRD, and SEM. These
techniques showed that applied method for synthesis of a porous and homogeneous elctrocatalayst was
successful. To evaluate the electrochemical behavior of this nanocatalyst, cyclic voltammetry and linear
sweep voltammetry were applied. The electrocatalytic activity of Ni/rGO was improved after 500 CV cycles.
The observed overpotential of Ni/rGO would be -281 mV at the current density of 10 mA cm-2 and Tafel
slope of -126 mV dec-1. Whereas, these parameters for Ni/rGo after 5 CV cycles are -303 mV and -149 mV
dec-1, respectively. Finally to study the performance of these nanoparticles in a real condition, an alkaline
electrolysis cell was used. Ni/rGO exhibited the cell voltage of 1.9 V at the current density of 200 mA cm -2.
Keywords: Water electrolysis, Hydrogen production, Ni nanoparticles, Graphene substrate, Alkaline
medium, HER
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