
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ظسفیت ذخیسُ ساشی ّیدزٍضى دز ًاًَلَلِ ّای کستٌی آالئیدُ ضدُ تا هس

 1؛هحودی، هعصَهِ  3حسيه، تْپَز ؛ 1ٍ2سامْت،  خَضٌَیساى؛ 1ٍزضَی، ضکَفِ
 کاضاى،  کاضاى ُداًطگاپطٍّطکدُ ػلَم ٍ فٌاٍزی ًاًَ،1

 داًطکدُ فیصیک، داًطگاُ کاضاى، کاضاى  2
 داًطکدُ ضیوی، داًطگاُ کاضاى 3

 چکیدُ
دز ایي پسٍضُ ذخیسُ ّیدزٍضى دز ًاًَلَلِ ّای کستٌی  .ضَد هی اًجام اتویجرب  لکَلی ٍَه جرب تِ دٍ زٍش ی کستٌیًاًَلَلِ ّادز  ّیدزٍضى ذخیسُ ساشی

جرب ٍ ٍاجرب هَزد ّای  تعداد چسخِ تسزسی ضدُ ٍعَاهل هَثسدز هیصاى جرب،ًظیس جسیاى ٍ  تاتساَاًسیتپ ٍ تَسط اًدازُ گیسی جرب اتوی تِ زٍش

دٍتِ عٌَاى ًدادُ هی ضَ سَبز (EPDتِ زٍش الکتسٍفَزش)ًاًَ هتسیک تَدُ  کِ دازای خلل ٍفسج فَم هس  هطالعِ قساز گسفتِ است.ًاًَلَلِ ّا تس زٍی

  تِ تستیة  ضوازًدُد.الکتسٍد ّای هسجع ًٍَض هی تِ کاز گسفتِ هَالز ّیدزٍکسید پتاسین 6الکتسٍلیت، هحلَلٍ تا  یدالکتسٍ َل سِسل یک الکتسٍد کازدز

Ag/AgCl  ٍپالتیي تَدُ اًد. 
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Abstract  
 

Hydrogen can be stored in carbon nanotubes (CNTs) by molecular and atomic methods. In this project effective 
absorption factors in atomic hydrogenation by the CNTs, such as charge/ discharge cyclic number and current 
are studied by potentio-asetat method. The CNTs are deposited on copper foam whit nanometric porosity by 
electrophoretic method (EPD) and are used in a three electrodes cell as the working electrode and 6M KOH as 
the electrolyte. Reference and counter electrodes are Ag/AgCl and platinum, respectively. 
 

PACS No.: 61- 82         
 

 هقدهِ -1
ّای کستٌی تِ ػٌَاى یکی اش ًاهصدّای هٌاسة خْت ًاًَلَلِ     

تِ ایي هَاد د. ا ضٌتهی  ساشی ّیدزٍضى هطسحکازتسدّای ذخیسُ

تاال، چگالی کن ٍ خلل ٍ فسج  ٍیطُ ضیویایی، سطحػلت پایدازی 

هَاد هٌفرداز خْت ذخیسُ  سایس شیاد تیطتسیي تَخِ زا ًسثت تِ

 [.2-1اًد ]ّیدزٍضى تِ خَد اختػاظ دادُ

زٍش  اتوی دز اًداشُ گیسیْا اش تِ هٌظَزذخیسُ ساشی ّیدزٍضى    

 َلاش سیستن سل ّوچٌیي( ٍ Sama500دستگاُ پتاًسیَ استات )

کتسٍد لالکتسٍدی استفادُ کسدُ این کِ ایي الکتسٍدّا ػثازتٌد اشا سِ

زسَب  کستٌی ّای ًاًَلَلِضاهل ) الکتسٍدکاز (،Ag/AgClهسخغ)

 ،الکتسٍد (دادُ ضدُ تس زٍی فَم هس تا حفسات ًاًَ هتسیک

قساز  6M KOHکِ ّوگی دز الکتسٍلیت  )الکتسٍد پالتیي(ضوازًدُ

 زٍش  اش هسّا تس زٍی فَم َلِتسای ًطاًدى ًاًَل .گسفتِ اًد
 .ُ استتفادُ گسدیداس (EPD)الکتسٍفَزشی اًثاضت

 زٍش آشهایص -2

دز ایي تحقیق تسای تازداز کسدى ًاًَلَلِ ّای کستٌیی اش زٍش       

ساشی ٍ تازداز استفادُ ضدُ است. دز ایي زٍش تِ هٌظَز خالعشیس
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ٍ  65%ّییا زا دزهولییَت ًیتسیییک اسییید  ّییا،  ىًوییَدى ًاًَلَلییِ

زیوتِ ٍ سیسس دز   3تِ  1تا ًسثت  59یا % 55سَلفَزیک اسید %

-زخِ سیاًتی د 55ساػت دز دهای  4دستگاُ  لتساسًَیک تِ هدت 

ِ   . [3] ضًَدگساد تِ ّن شدُ هی ّیا تیا  ب   تؼد اش اییي کیاز ًاًَلَلی

هٌاسة  تسسٌد. تؼد اش اییي  PHدٍتاز تقطیس ضستطَ دادُ ضدُ تا تِ 

ّای تیِ کیاز زفتیِ دز    کٌٌد . ًاًَلَلِخطک هی ّا زاهسحلِ ًاًَلَلِ

ایي  شهایص اش ًَع چٌد دیَازُ تَدُ است. تیسای تؼیییي ا یس اسیید     

ّیا ییی    ّا، قثیل ٍ تؼید اش اسیدضیَیی اش  ى   ضَیی تس خلَظ  ى

XRD .گسفتِ ضدُ است 

 
ّای ًٍاًَلَلِ  (A)ّای کستٌی اٍلیِهستَت تِ ًاًَلَلِ XRDًوَداز  .1ضکل

 (B)د ضَیی ضدُکستٌی اسی

ّا زا دز استَى زیوتِ تسای اًثاضت الکتسٍفَزشی هقدازی اش ًاًَلَلِ

ضَد. الکتسٍد ٍ تِ هدت ًین ساػت دز  لتساسًَیک قساز دادُ هی

ػٌَاى کاتد ٍ الکتسٍد هس تِ ػٌَاى  ًد، تِ یَز هَاشی،  پالتیي تِ

 .گسدد اًدامدقیقِ  2ٍلت تِ هدت  355ٍلتاض  اتت هستقین ٍدز

 

ّاای  گیسی الکتسٍضیویایی جرب ًاًَلَلِاًداشُ -2-1

 کستٌی

 ّایدزًاًَلَلِ ّیدزٍضى فس یٌدخرب ضسٍع تسای       

ٍلتاضتا شهاًی کِ .ضَدهی  هسساػوالهیلی کستٌی،خسیاى یک

است.  افصایص تاضدزٍتِ اداهِ داضتِ ّیدزٍضى فس یٌدخرب

-ضد،ًاًَلَلِ هسطح 2ٌوَداز ضکلهطاتق خرب هٌحٌی ٌّگاهیکِ

 ًوَدازهحَزافقی،ظسفیت اًد. دزایيضدُ کستٌی کاهالً خرب ّای

 زاتسحسة ٍهحَزػوَدی،ٍلتاضخرب mAh/grتسحسة خرب

 دّد.هی ًطاى ٍلتهیلی

 تیي پتاًسیل اختالف تغییسات ذکسضدکِ قثل دزقسوت     

 ضَد،یؼٌیهی گیسی اًداشُ شهاى تاتغ تسحسة الکتسٍدکازٍهسخغ

تسحسة  اًیِ( )تثدیل شهاى  است.تسای شهاى تسحسة هحَزافقی

 :ضَدهی شیساستفادُ اشزاتطmAh/grِتِ ظسفیت تس حسة 

  × هسس( هیلیخسیاى)×( 1)گسم(/ CNTs)ٍشى

     
شهاى خرب یا ٍاخرب ×

   ) اًیِ(

 

 ّای کستٌی تَسط زٍش الکتسٍضیویاییًوَداز ظسفیت خرب دز ًاًَلَلِ :2ضکل

 ّایًاًَلَلِ ٍاجرب الکتسٍضیویاییگیسی اًداشُ -2-2

 کستٌی

 ذخیسُ ّیدزٍضى تَاى هسسهیهیلی هٌفی یک خسیاى تااػوال

ِ  ضدُ  ٍاخیرب  ًوَدازظسفییت 3ضیکل  دزّیازا شادًوَد.  دزًاًَلَلی

زسد، ّیدزٍضى تِ یَز غفس هی تِ پتاًسیل کٌید. ٍقتیهی زاهطاّدُ

ٍاخیرب  ظسفیت ضیدُ اسیت.   ٍاخیرب  کستٌی ّایکاهل دزًاًَلَلِ

ًسثت تِ ظسفیت خرب اش اّویت تاالتسی تسخَزداز است تیِ اییي   

 دزایيدلیییل دز ایٌدییا ًوییَداز ّییای خییرب ٍازد ًطییدُ اسییت.  

ٍ mAh/grتسحسیییة  ٍاخیییرب ًوَدازهحَزافقی،ظسفییییت

  دّد.هی ًطاى ٍلتهیلی زاتسحسة هحَزػوَدی،ٍلتاضٍاخرب
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تَسط زٍش ّای کستٌی ًوَداز ظسفیت ٍاخرب دز ًاًَلَلِ :3ضکل

 الکتسٍضیویایی

اثس چسخِ ّای ٍاجرب تس زٍی ظسفیت ذخیسُ  -2-3

 ّیدزٍضى

خیرب   ّایاشای یک خسیاى هطوع،تکسازکسدى چسخِ تِ

گیسدد )ییک چسخیِ      هی ٍاخرب افصایص ظسفیت تاػث ٍاخربٍ

ِ   زًٍیدافصایص  ایي. خرب + ٍاخرب( ِ  ظسفییت  تیا شهاًیکی حید   تی

ِ   ایي تِ تَاىهی تٌاتسایي.دازد خَدتسسداداهِ تیطیٌِ  ًتیدیِ زسییدک

ٍپاییداز    اتیت  هیصاى تِ خاظ خسیاى ایي اشای تِ ٍاخرب ظسفیت

 .است خَدزسیدُ

هطیوع   4ًوَداز ضکلتا تَخِ تِ ًوَداز تدست  هدُ دز 

ّا هیصاى ظسفییت ٍاخیرب افیصایص    ضدُ است کِ تا افصایص چسخِ

شیادی  تغییسات 6ی دز هقایسِ تا چسخِ 5ی یافتِ است. دز چسخِ

تِ هقیداز ٍاخیرب    5ی دز چسخٍِاخرب ٍخَد ًدازد ٍظسفیت دز

 هسیس کیِ تساتیس تیا هقیدازی دز      هیلی سِپایداز خَد تِ اشای خسیاى 

 .تاضد، زسیدُ استهی mAh/gr  1555حدٍد

 

ِ دز  هسیس ًوَداز ظسفیت ٍاخرب تیِ اشای خسییاى سیِ هیلیی     :4ضکل ّیای  چسخی

 هوتل 

 ظسفیات  تاس زٍی تسزسی زًٍد افصایص جسیاى  -2-4

 ّیدزٍضى ذخیسُ

 

ای است کِ تِ ّدف اش تسزسی ا س خسیاى، یافتي خسیاى تْیٌِ     

-اشای  ى، هیصاى ظسفیت ٍاخرب تیطیٌِ تاضد. تدیي هٌظَز خسیاى

ّای هوتل  تسزسی ٍ ًتایح هقایسِ گسدید. چٌدیي تاز ػول خرب 

دز ایي  .تا ظسفیت تِ حد تیطیٌِ خَد تسسد ٍ ٍاخرب تکساز ضد

.تا  . هسس هَزد تسزسی قساز گسفتهیلی 4تا  1ّای  شهایص خسیاى

 هسس هیلی 4هطوع است کِ دز خسیاى  5ًوَداز ضکل   تِتَخِ 

تس هیصاى خرب تیطتس تَدُ ٍ دازای ّای پاییيدز هقایسِ تا خسیاى

 تَدُ است. mAh/gr  2255هقدازی حدٍد

 
 ّای هوتل خسیاىٍاخرب تِ اشای ًوَداز ظسفیت  :5لضک

ّای کستٌی تا هس ٍ اثس آى تس آالیص ًاًَلَلِ -2-5

 زٍی ظسفیت ذخیسُ ّیدزٍضى

ّا تا ًیاًَذزات هیس هدیدداً اش زٍش    تسای  الییدى ًاًَلَلِ

 تکازی الکتسیکی کوک گسفتِ ضد. هحلَل هَزد ًظیس تیِ غیَزت    

 گسدد:شیس تْیِ هی

گسم سَلفات  562، (H2SO4)هیلی لیتس اسیدسَلفَزیک 56.2

 (PVP)پلی ٍیٌیل پیسٍلیدٍىگسم هیلی 25، (CuSO4.5H2O)هس

-کلَخِهاًغ اش PVPدز ایٌدا  .دز هحلَل  تی تا ّن هولَت ضدًد
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ٍ یک خَز  گسدد تِ ّن هی هسذزات  یدىچسثای ضدى ٍ 

 ید.ًوایهییکٌَاختی دز پوص ذزات ایداد 

 

کستٌی  الییدُ ضدُ تا هس دز ّای : ًوَداز ظسفیت ٍاخرب دز ًاًَلَل6ِضکل

 ّای هوتل  هسس تِ اشای چسخِ خسیاى سِ هیلی
 

 ًتیجِ گیسی -3
 ی الکتسٍد کاز اش زٍش اًثاضتدز ایي کاز تسای تْیِ     

الکتسٍفَزشی استفادُ ضدُ است کِ دز  ى ًیاشی تِ ّیچ گًَِ 

-ًوی فَم هسی ّا تس زٍی شیسالیِچسثی تسای قساز دادى ًاًَلَلِ

ّا دزٍى اسید تِ هٌظَز اًدام اًثاضت، تا قساز دادى ًوًٍَِ تاضد

ٍاخرب تدست  هدُ  ّا تازداز گسدید.هیصاى ظسفیتسطح الکتسٍد

حدٍد  mA3 چسخِ دز خسیاى  9دز ایي زٍش دز یی اًدام 

mAh/gr5150 دزغَزتیکِ هیصاى ظسفیت ٍاخرب  تَدُ است

تا  تاضد.هی 1mAh/gتسای هس خالع تدٍى ًاًَلَلِ دز حدٍد

- هسس تس زٍی چٌیي ًوًَِهیلی 4تا  1تسزسی ا س افصایص خسیاى اش 

 mAh/gهیصاى ٍاخرب  تیطیٌِ ضدُ است کِ ّایی هطوع

ًوَدازّای تاتَخِ تِ . ید هسس تدست هیهیلی 4دز خسیاى  2000

هس تا یس هثثتی زٍی dopeهطاّدُ هی ضَد کِ 4ٍ6ضکل ّای 

 .ظسفیت ٍاخرب ًدازد
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