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مقاله پژوهشی

بررسي پارامترهای موثر در ساخت ساختارهای اکسید مس
برای استفاده در فرآیندهای فوتوالكتروشیمیایي تجزیه آب
سولماز جمالي 2،1و احمد

مشاعي*1،

 -۱بخش فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -2پژوهشکده پالسما و گداخت هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/07/02 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/08/29 :تاریخ پذیرش قطعي1398/10/27 :

چكیده
در این تحقیق پارامترهای تاثیرگذار در ساخت نانوساختارهای نیمرساانای اسساید ماه باه روو رساوت اککتریکای هات سااربرد در تجزیاه
فتواککتروشیمیایی آت مورد مطاکعه قرار گرفته است .این پارامترها شامل اثر  pHاککتروکیت ،پتانسیل اعمال شده ،مدت زمان سنتز نمونه و دماای
اککتروکیت می باشند .اسسید مه به دکیل دارا بودن باالترین بازده نظاری بارای تجزیاه فتواککتروشایمیایی آت ،بسایار ماورد تو اه مایباشاد .از
آزمون های پراو پرتو ایکه ،میکروسکوپ اککترونی ،طیف ذت  UV-Visو آزمون  EDXبرای بررسی ویژگیهای ساختاری اسسید مه
ساخته شده ،استفاده شده است .در هر مرحله ،فعاکیت فوتواککتروشیمیایی نمونههای ساخته شده از طریق آزمون ریان -وکتاژ تجزیاه آت ماورد
مطاکعه قرار گرفته است .بر این اساس ،بهترین سارسرد تجزیه آت ،از نمونههای اسسید مه ساخته شده در  pHاککتروکیت  ،۱3در دمای 6۰ oC
و با اعمال پتانسیل  -۰/6 Vبه مدت  3۰دقیقه حاصل گردید.
واژههای کلیدی :نانوساختارهای  ،Cu2Oتجزیه فوتوالكتروشیمیایي آب ،جریان فوتوني ،شرایط بهینه ساخت.

] .[۱-6در سالهای اخیار نیمرساانای اسساید فلازی  Cu2Oدر

 -1مقدمه

سلول هاای خورشایدی و در فرآینادهای فوتواککتروشایمیایی
نیمرساناهای اسسید فلزی به دکیل ویژگیهای منحصربفردشان

تجزیه آت بسیار مورد تو ه قرار گرفته است ].[7-2۰

شامل فراوانی در طبیعت ،سازگاری با محای زیسات و ارزان

اسسید مه نیمرسانای نوا  pاست ساه دارای شاکاا انارژی

بودن بسیار مورد تو ه هستند .ایان ناوا از نیمرسااناها ،بارای

مستقیم حدود  2اککترون وکتی میباشد .ریان فوتونی نظاری

دسااته فراواناای از ساربردهااا شااامل ساتاکیسااتهااا ،سنسااورها،

محاسبه شده برای اسساید ماه در تجزیاه فتواککتروشایمیایی

سلولهای خورشیدی ،دیودها و ترانزیستورها مناسا

هساتند

آت برابر  -۱4/7 mA/cm2تعیین میشود سه متناس

* عهدهدار مكاتبات :احمد مشاعی
نشاني :تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم پایه ،بخش فیزیک
تلفن ،۰2۱- 82884493 :دورنگار ،۰2۱-82883459 :پست الكترونیكيmoshaii@modares.ac.ir :

با باازده
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تبادیل اناارژی خورشایدی بااه هیادروژن براباار  %۱8مایباشااد

فوتواککتروشیمیایی اسسید مه ،نمونه هاای مختلفای باا تنییار

] .[2۱-25شاااکاا انااارژی مساااتقیم  Cu2Oمعماااوال بااارای

شاارای  pHو دمااای اککتروکیاات ،پتانساایل اعماااکی و دمااای

ساربردهای خورشیدی مطلوت است زیرا فرآیند اذت ناور

اککتروکیت سنتز شدند .سپه نموناههاای سانتز شاده باا تنییار

در ایاان حاکاات شااامل انتقااال مسااتقیم یااک اککتاارون از نااوار

پارامترهای عنوان شده ،مورد مطاکعه فوتواککتروشیمیایی قارار

ظرفیاات بااه نااوار رسااانش باادون هاایت تنییااری در تکانااه آن

گرفته اند و با تعیاین بهتارین نموناه سانتز شاده تحات شارای

ماایباشااد .نوارهااای اناارژی رسااانش و ظرفیاات اسسااید مااه،

مختلف ،شرای بهینه ساخت رسوتدهای اککتریکای اسساید

پتانساایلهااای اسسااایش و ساااهش آت را در برماایگیاارد و

مه استخراج شده است.

نیازمندی های واسنش های تجزیاه آت را بطاور سامال تاامین
میسند .عالوه بر آن نوار رسانش اسسید  Cuدر حدود ۰/7 V

 -2فعالیتهای تجربي

منفی تر از پتانسیل سااهش آت قارار گرفتاه اسات ساه ا اافه

برای سااخت نانوسااختارهای اسساید ماه بار روی  FTOباه

پتانسیل قویای را برای واسنش توکید هیدروژن تامین میسند.

روو رسوتدهی اککتریکی از چیدمان سه اککترودی استفاده

طااول دیفیااوژن حاماالهااای اقلیاات در 2۰-۱۰۰ nm ،Cu2O

شده است سه در آن ،زیرالیه  FTOبه عنوان ساتد یا اککتارود

گزارو شده است ].[26-3۰

سار ،اککتارود پالتاین باه عناوان آناد یاا اککتارود شامارنده و

تاسنون روو های فراوانی بارای سااخت اسساید ماه شاامل

اککترود رفرنه  Ag/AgClبه عنوان اککتارود مر اا اساتفاده

رسااوتدهاای اککتریکاای ،آناادی سااردن اککتروشاایمیایی و

شدند .زیرالیههای  FTOقبل از الیهنشانی با استفاده از استون،

اسسایش حرارتی الیههای  Cuبکار گرفته شدهاناد ].[3۱-39

اتاااانول و آت دیاااونیزه باااه مااادت ده دقیقاااه در دساااتگاه

از بین روو های استفاده شده ،رسوت دهی اککتریکی به دکیل

اوکتراسونیک شسته و تمیز شادند .بار اسااس مطاکعاات انجاام

راحتی ،ارزان بودن و توکید نمونههای  Cu2Oبا بیشترین باازده

شده و گزارشات مو ود اککتروکیت بهینه بارای سانتز ،شاامل

فوتواککتروشیمیایی بیش از ساایر روو هاا ماورد تو اه قارار

محلول  ۰/2موالر  CuSO4و  3موالر اسید الستیک باه هماراه

گرفته است .تاسنون تحقیقات مختلفی در زمینه بهبود شارای

بااافر ناایم مااوالر  K2HPO4ماایباشااد ] pH .[5-۱۱محلااول بااا

تاثیرگذار در سنتز اسسید مه به روو رسوتدهی اککتریکی

استفاده از محلول  KOHتنظیم می شود .دماای اککتروکیات باا

انجااام شااده اساات .بااه عنااوان مالااال در مقاااالت مختلااف اثاار

استفاده از حمام آبی سنترل میشود .در این روو اککترودهاا

پارامترهای مختلف بر روی سنتز اسسید مه برای اساتفاده در

در محلول اککتروکیت قرار گرفته و ظارا حااوی اککتروکیات

ساربردهای مختلف به صورت داگانه بررسی شاده اسات و

برای سنترل دمایی در داخل حمام آبی قرار میگیارد .فرآیناد

شرای بهینه سنتز نمونههاا در شارای مختلاف گازارو شاده

اعمااال و تنظاایم وکتاااژ توس ا دسااتگاه پتانسیواسااتات انجااام

است ] .[4۰-44در این تحقیق به دنباال بهیناه ساردن سااخت

میگیرد.

نمونههای اسسید مه به روو رسوتدهی اککتریکای هات

ریخاااتشناسااای و سااااختار نموناااههاااای  ،Cu2Oتوسااا

ساربرد در فرآیندهای تجزیه اککتروشایمیایی آت هساتیم .بار

میکروسکوپ اککترونی  FESEMو آناکیز پراو اشعه ایکاه

این اساس ،در ابتدا با مرور یافته های پیشین پارامترهاای ماوثر

( XRD, Xpert, Philipsبا تابش  (λ=1.54 Å( )CuKαماورد

در سنتز اسسید مه به روو رسوتدهی اککتریکی شناساایی

بررسی قرار گرفت .سارایی فوتواککتروشایمیایی نموناه هاا در

شد .این پارامترها شامل  pHاککتروکیت ،پتانسیل اعمال شاده،

یک سیستم سه اککترودی با اساتفاده از  ۱ Na2SO4ماوالر باه

مدت زمان سنتز نموناه و دماای اککتروکیات مایباشاند .بارای

عنوان اککتروکیات باا دساتگاه پتانسیواساتات ()OrigaMaster

بررسی اثار هار یاک از ایان پارامترهاا بار روی ویژگایهاای

مطاکعه شد .پیکربندی سه اککترودی از یک اککتارود رفارنه
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 Ag/AgClدر  KClاشباا شده بعناوان اککتارود مر اا ،یاک

 Cu2Oرا باار روی زیرالیااه  FTOنشااان ماایدهنااد .قلااههااای

سیم پالتینی بعنوان اککترود شمارشگر و نموناه  Cu2Oسااخته

مشخصه  SnO2نمایانگر زیرالیه  FTOبر روی ساط زیرالیاه

شده باه روو رساوت دهای اککتریکای بعناوان اککتارود ساار

میباشد.

زناون

تصاویر  SEMسط باال و سط مقطا نانوساختارهای اسساید

تشکیل شده است .پاسخ نوری تحت تابش یک الما

 )Oriel( 3۰۰Wباااا شااادت ( ۱۰۰ mW/cm2مشاااابه تاااابش

مه ساخته شده به روو رسوتدهی اککتریکای در شاکل 2

خورشید تحت  )AM 1.5بررسی شد .بارای تماامی نموناههاا

نشان داده شده است .برای این نمونههاا حواور داناههاایی باا

نرخ پویش  5۰ mVs-1برای اندازهگیری منحنیهاای ریاان-

شکل اهرام چهارگوو به و و قابل مشاهده میباشاند ساه

وکتاژ استفاده شد.

مطابق با گزاروهای پیشین میباشد [.]7

 -3نتایج و بحث
پاااه از سااااخت نانوسااااختارهای اسساااید ماااه باااه روو
رسوتدهی اککتریکی سه اککترودی ،نموناههاا بارای بررسای
سااختار و شاکل ،توسا میکروساکوپ اککترونای و اکگااوی
پراو پرتو ایکه مورد بررسای قارار گرفتناد .نماودار پاراو
پرتو ایکه یک نموناه از نانوسااختارهای اسساید ماه سانتز
شده در شکل  ۱نشان داده شده است.

شكل  :2تصاویر میكروسكوپ الكتروني نمونه اکسید مس سنتز
شده در شرایط pH :الكترولیت  ،13دمای الكترولیت،60 °C
پتانسیل اعمالي  -0/6 Vو مدت زمان سنتز  30دقیقه به روش
شكل  :1الگوی پراش اشعه ایكس یک نمونه نوعي از نانوساختارهای

رسوبدهي الكتریكي الف) از باال و ب) سطح مقطع عرضي.

اکسید مس  Cu2Oسنتز شده به روش رسوبدهي الكتریكي در
شرایط pH :الكترولیت  ،13دمای الكترولیت ،60 °C
پتانسیل اعمالي  -0/6 Vو مدت زمان سنتز  30دقیقه.

اندازه دانه های تشکیل شده در این سطو در حدود 2۰۰ nm
تا  6۰۰ nmباوده و اخامت الیاه تشاکیل شاده در حادود 2

قلااههااای مشخصااه ( )2۰۰( ،)۱۱۱و ( )22۰در زوایااای پااراو

میکرون تا  3میکرون میباشد .از آنجایی ساه طاول دیفیاوژن

 49/5o ،42/5oو  72/6oبه و او تشاکیل نانوسریساتالهاای

حاملهای اقلیت در  2۰-۱۰۰ nm ،Cu2Oگزارو شده اسات
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] [27برای داشتن ویژگی های فوتواککتروشیمیایی قابال قباول
و ود نانوساختارهایی با کبههای در ابعاد  2۰nmتاا  6۰ nmدر
سط نانوساختارهای اسسید مه تشکیل شده قابل پایشبینای
میباشد.
طیف اذت  UV-Visیاک نموناه نانوسااختار اسساید ماه
ساخته شده در شکل  3نشان داده شاده اسات .نماودار طیاف
ااذت ،محاادوده ااذت فوتااونی  Cu2Oرا نشااان م ایدهااد.
شكل  :4نمودار اندازهگیری  EDXنمونه  Cu2Oسنتز شده

بررسی این نمودار ،تاییدسننده اذت بااالی نانوسااختارهای

به روش رسوبدهي الكتریكي تحت شرایط pH

اسسید مه توکید شاده باه روو رساوتدهای اککتریکای در

الكترولیت  ،13دمای الكترولیت  ،60 °Cپتانسیل

ناحیه مرئی میباشد .این محدوده ذت گازارو شاده مویاد

اعمالي  -0/6 Vو مدت زمان سنتز  30دقیقه.

تشکیل نانوساختارهای اسسید مه میباشد.

یکی از نبه های مورد تو

ه رساوتدهای اککتریکای Cu2O

این است سه چگونه  pHاککتروکیت هتگیری دانههاا را در
الی اههااا تحاات تاااثیر قاارار م ایدهااد .بااه عنااوان مالااال  Maو
همکارانش گزارو دادهاند سه اسسید مه رشد داده شده در
 ۱2 pHبهتااارین باااازدهی را در توکیااد هیا ادروژن باااه روو
فوتواککتروشیمیایی نشان می دهد سه منجر به باالترین ریاان
فوتونی میشود ] .[45در این بخاش تااثیر  pHاککتروکیات بار
روی

هتگیری دانهها و شکل سریستاکی نموناههاای Cu2O

و اثر آن بار روی ویژگایهاای فوتواککتروشایمیایی نموناههاا
شكل  :3طیف جذب اپتیكي یک نمونه نوعي اکسید مس سنتز
شده در شرایط  pHالكترولیت  ،13دمای الكترولیت ،60 °C
پتانسیل اعمالي -0/6 Vو مدت زمان سنتز  30دقیقه.

مورد بررسی قرار گرفته است .برای دستیابی به ایان منظاور
نمونههای اسسید مه در اککتروکیت با pHهاای مختلاف ،۱۱
 ۱2و  ۱3ساخته شدند و ویژگیهای فوتواککتروشیمیایی آنها

برای بررسی مقادیر و درصاد عناصار مو اود بار روی ساط

مورد بررسای قارار گرفتناد .نتاایج بدسات آماده در شاکل 5

نمونههاای سااخته شاده از انادازهگیاری  EDXاساتفاده شاد.

برای دو حاکت تاریکی و تابش نور ،نمایش داده شدهاند.

بررسی نمودار شکل  4حوور عناصر  O ،Cuو  Snرا بر روی

بررسای نتااایج شااکل  5نشااان م ایدهااد سااه مقاادار بهینااه pH

سط نشان میدهد .بنابراین تشکیل الیه  Cu2Oبر روس سط

اککتروکیت برای ساخت الیههای اسسید مه برای استفاده در

 FTOبا ساختار سریستاکی منظم تایید میگردد.

فرآیندهای فوتواککتروشیمیایی تجزیه آت برابر  ۱3مایباشاد.

در ادامه برای بدست آوردن نمونههای اسسید مه باا بهتارین

نمونههای اسسید مه ساخته شده در ایان مقادار  pHبهتارین

بازده در فرآیندهای فوتواککتروشایمیایی تجزیاه آت ،عوامال

ریان فوتونی را در مقایسه با سایر نمونههای ساخته شاده در

مختلف تاثیرگذار بر روی فرآیند الیهنشانی اسسید مه مورد

سایر مقادیر  pHنشاان مایدهناد .مقایساه ایان مقادار ریاان

بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه هار یاک از عوامال بدسات

فوتونی با مقادیر ریان فوتونی گزارو شده در سایر مقاالت

آمده است.

نشان میدهد سه نمونه های سنتز شده در این تحقیاق باازدهی

بررسي پارامترهای موثر...
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فوتواککتروشیمیایی بهتری نسبت به سایر نموناههاای گازارو

انجام گرفت و نمودارهای ریاان وکتااژ آنهاا بارای بررسای

شده دارد.

ویژگیهای فوتواککتروشیمیایی آنها و مقایسه چگاکی ریان
فوتونی هر یک از نمونههای ساخته شاده ماورد بررسای قارار
گرفت .نتایج در شکل  7نمایش داده شده است.

شكل  :5نمودار جریان-ولتاژ  I-Vنمونههای  Cu2Oسنتز شده در
pHهای مختلف  12 ،11و  13تحت شرایط تاریكي و تابش نور.
شكل  :6نمودار ولتامتری چرخه ای برای محلوو

قبل از انجام هر گوناه فرآیناد رساوتدهای اککتریکای ،الزم

شوامل  0/2مووالر

 CuSO4و  3موالر اسید الکتیک ( pHالكترولیت  13و دمای .)65 °C

است اندازهگیری وکتامتری چرخهای  CVبرای بدست آوردن
پارامترهای مورد نیاز برای الیهنشانی اسسید مه انجاام شاود.
بر اساس نمودار وکتامتری چرخاهای  ،CVمایتاوان محادوده
پتانسیلی مورد نظر برای رسوتدهی اککتریکی الیاه  Cu2Oرا
بدست آورد .بررسی نمودار وکتاامتری چرخاهای  CVمرا اا
مختلف نشان میدهد سه میزان الیاهنشاانی  Cu2Oباا افازایش
پتانساایل رسااوتدهاای اککتریکاای ساااهش مااییابااد و در
پتانسیلهای حدود  -۰/9 Vناپدید میشود ] .[46بر این اساس
در ابتدا نمودار وکتامتری چرخهای الیهنشاانی  Cu2Oبار روی
اککترود بدست آمد سه در شکل  6نمایش داده شده است .بر
اساس نتیجاه ایان شاکل ،محادوده ماورد نظار بارای سااخت

شكل  :7نمودار جریان-ولتاژ  I-Vنمونههای اکسید مس ساخته
شده در ولتاژهای مختلف  -0/6 V،-0/5 V ،-0/4 Vو .-0/7 V

 Cu2Oبرابر -۰/4 Vتا  -۰/8 Vبدست آمد.
برای بررسای اثار پتانسایلهاای اعمااکی مختلاف ،نموناههاای

بااا بررس ای مقااادیر چگاااکی ری اان فوتااونی بدساات آمااده از

اسس اید م اه در پتانس ایلهااای الی اهنشااانی مختلااف ،-۰/4 V

نمونههای ساخته شده در پتانسیلهای مختلف مشاهده میشود

 -۰/6 V ،-۰/5 Vو  -۰/7 Vساااخته شاادند تااا بهتاارین مقاادار

سااه نمونااه ساااخته شااده در پتانس ایل  -۰/6 Vبهتاارین ری اان

پتانس ایل الی اهنشااانی باارای بدساات آوردن نمونااههااای فعااال

فوتونی را در مقایسه با سایر نمونه هاا از خاود نشاان مایدهاد

اککتروشیمیایی بدست آید .سپه برای بدست آوردن فعاکیت

بنابراین میتوان نتیجه گرفات ساه وکتااژ بهیناه بارای سااخت

نمونهها ،اندازهگیری فوتواککتروشیمیایی بر روی نمونهها

نمونههای اسسید مه برابر  -۰/6 Vخواهد بود.
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مدت زمان ساخت در فرآیند رسوتدهای اککتریکای ،Cu2O

ویژگی های فوتواککتروشیمیایی نمونههای اسسید مه سااخته

تعیینسننده مقدار و خامت الیه نازک ایجاد شاده بار روی

شده ،دمای اککتروکیت با استفاده از حمام آبی بر روی دماهای

سط زیرالیه مایباشاد .باا افازایش زماان سااخت ،اخامت

مختلف  4۰ ،2۰و  6۰ oCتنظیم شد و نمونههاای سااخته شاده

ساختار ایجاد شده بر روی سط افازایش ماییاباد .اخامت

تحااات شااارای مختلاااف دماااایی ماااورد انااادازهگیاااری

الیه فوتوساتاکیست دارای مقدار بهینهای مای باشاد ساه بیشاتر

فوتواککتروشیمیایی قرار گرفتناد و نمودارهاای ریاان وکتااژ

شدن آن تاثیری در بهبود ویژگی های فوتواککتروشیمیایی آن

آنها بدست آمد .نتاایج در نماودار شاکل  9نشاان داده شاده

نخواهد داشت.

است.

برای بدست آوردن خامت بهینه ،نمونههای اسسید ماه در
زمانهای مختلف  3۰ ،2۰ ،۱۰و  4۰دقیقه ساخته شدند .نتاایج
حاصل در نمودار شکل  8نشاان داده شاده اسات .باا بررسای
مقااادیر مختلااف چگاااکی ریااان فوتااونی بدساات آمااده از
نمونههای  Cu2Oساخته شده در زمانهاای مختلاف مایتاوان
مشاهده سرد سه نموناههاای سااخته شاده در زماان  3۰دقیقاه
بهترین ریان فوتونی را در مقایسه با نمونههاای سااخته شاده
در زمانهای دیگر از خود نشان مایدهناد .بناابراین مایتاوان
نتیجه گرفت ساه مادت زماان بهیناه بارای سااخت اخامت
مناس

شكل  :9نمودار جریان-ولتاژ  I-Vنمونههای سنتز شده به روش

الیههای اسسید مه برابر  3۰دقیقه میباشد.

رسوبدهي الكتریكي در دماهای مختلف  40 ،20و .60 °C

بر اساس نتایج بدست آمده از نمودار ریاان-وکتااژ شاکل 9
بهترین چگاکی ریان فوتونی از نمونه سااخته شاده در دماای
 6۰ oCبدست آمده است .بنابراین دماای بهیناه بارای سااخت
نانوساختارهای اسسید مه  6۰ oCمیباشد.

 -4نتیجهگیری
شكل  :8نمودار جریان-ولتاژ  I-Vنمونههای اکسید مس
سنتز شده به روش رسوبدهي الكتریكي در

در این مقاکه اثر پارامترهای مختلف سنتز به روو رسوتدهی
اککتریکی بار روی نانوسااختارهای نیمرساانای اسساید فلازی

زمانهای مختلف  30 ،20 ،10و  40دقیقه.

 Cu2Oبرای استفاده در فرآیندهای فوتواککتروشیمیایی تجزیه
دمای اککتروکیت بر روی شکل ساختارهای اسسید مه ایجاد

آت مورد بررسی قرار گرفات و مقاادیر بهیناه ایان پارامترهاا

شده و ساختار سریساتاکی آن هاا تااثیر مایگاذارد .بار اسااس

بدساات آمااد .ای ان پارامترهااا شااامل  pHاککتروکی ات ،دمااای

بااارای

اککتروکیت ،پتانسیل اعماکی و مادت زماان سانتز اسساید ماه

رسوت دهی اککتریکی اسسید مه بین  2۰تا  6۰ oCمایباشاد

میباشند .با اندازهگیریهای فوتواککتروشیمیایی و منحنیهای

] .[44باارای بررساای اثاار پااارامتر دمااا باار روی ساااختار و

ریاان -وکتاااژ ،مقاادیر بهینااه پارامترهااای فاو باارای بدساات

گااازاروهاااای مو اااود ،محااادوده دماااایی مناسا ا
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