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اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلیآنیلین
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 -1استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 -2استادیار شیمی فیزیک ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد شیمی فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
دریافت :مرداد  ،1394بازنگری :شهریور  ،1394پذیرش :مهر 1394
چکیده :در این پژوهش ،کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت به روش شیمیایی در دمای  5درجه سانتیگراد سنتز و با روشهای  ،FT-IRرامانBET ،

و  SEMموردبررسی قرار گرفت .کامپوزیت سنتز شده بهعنوان ماده فعال به شکلهای مخلوط و کامپوزیت با گرافیت در باتری قابل شارژ در اندازه

قلمی با الکترولیت آبی و آند از جنس روی مورداستفاده قرار گرفت .باتریهای ساخته شده با روش جریان ثابت در گستردهی ولتاژی  1700الی 400

میلی ولت با چگالی جریان  125میلیآمپر بر گرم تغذیه و تخلیه شدند .نتیجهها نشان داد که در کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت برهمکنش پلیمر با گرافیت

نسبت به مخلوط آن افزایشیافته درحالیکه مساحت سطح کامپوزیت نسبت به پلیمر کاهشیافته است .کاربرد کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت در باتری
سبب کاهش مقاومت درونی باتری نسبت به مخلوط پلیآنیلین-گرافیت شده است و چگالی ظرفیت مواد کاتدی باتری تا حد  86/7میلیآمپر ساعت بر

گرم پلیمر (حدود  %30مقدار نظری) همچنین چگالی انرژی 101/44 ،وات ساعت بر کیلوگرم افزایش یافت .این در حالی است که چگالی ظرفیت باتری
در طی  100چرخه تغذیه تخلیه کامل تنها  %39کاهش یافت .در مقابل باتری با مواد کاتدی مخلوط پلی آنیلین و گرافیت به ترتیب چگالی ظرفیت و
انرژی  73/8میلیآمپر ساعت بر گرم پلیمر و  71/58وات ساعت بر کیلوگرم پلیمر نشان داد .ولتاژ میانگین باتری با مواد فعال کامپوزیت  1170میلیولت

و برای باتری با مواد فعال مخلوط  970میلی ولت بود.

واژههای کلیدی :باتری قابل شارژ ،پلیمر رسانا ،پلیآنیلین ،کامپوزیت ،مواد فعال قطب مثبت

ازجمله ویژگیهای پلیآنیلین میتوان به قابلیت اکسایش و
کاهش برگشتپذیر آن و همچنین پایداری این پلیمر در حضور
هوا و محیط اسیدی اشاره کرد .برای پلیآنیلین شکلهای
اکسیدی متفاوتی گزارش شده است [ .]1شکلهای اکسیدی
پلیآنیلین ،به ترتیب از شکل بهطور کامل کاهش یافته تا شکل
بهطور کامل اکسایش یافته ،لوکوامرالدین ( ،)LBامرالدین ( )EBو

مقدمه
پلیآنیلین یکی از پلیمرهای رساناست که به دلیل ویژگیهای
آن موردتوجه صنعتگران و پژوهشگران زیادی واقع شده است.
بهگونهای که در طی سالهای اخیر یافتههای فراوانی بهصورت
مقاله و پتنت در رابطه با ویژگی و کاربردهای آن در پایگاههای
متفاوت ثبت شده است.
*عهدهدار مکاتباتrahmanfm@shahed.ac.ir :
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اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ ...

پرنیگرآنیلین ( )PNBنامیده میشوند .وجود ناجور اتم نیتروژن در
ساختار آن باعث پروتونه شدن پلیآنیلین در محیط اسیدی شده
است ،بهطورمعمول این شکلها تحت عناوین شکلهای نمکی
معرفی میشوند .پلیآنیلین ازنظر الکتروشیمیایی دارای دو مرحله
اکسایش و کاهش است و در طی این دو مرحله میتواند چهار
الکترون (برای واحدهای تکرارشونده شامل چهار حلقهکربنی)
مبادله کند .اگرچه با افزایش ( pHکاهش خاصیت اسیدی
الکترولیت) فعالیت الکتروشیمیایی آن نیز کاهش مییابد.
به دلیل ویژگیهای الکتروشیمیایی برگشتپذیر پلیآنیلین،
میتوان از آن در باتریهای قابل شارژ و همچنین خازنها []2
استفاده کرد .پلیآنیلین ،بهعنوان کاتد در باتریهای قابل شارژ با
الکترولیت آبی و آند روی [ 3تا  ]17و همچنین محیط غیرآبی با
آند لیتیم [ 18تا  ]21به کار گرفته شده است که گسترهی ولتاژ
کاری باتریهای ساخته شده به ترتیب  1تا  1/6ولت برای محیط
آبی و  3تا  4ولت برای محیط غیرآبی گزارش شده است .اگرچه
روشهای متنوعی برای سنتز پلیآنیلین گزارش شده است ،اما
بهعنوان کاتد در باتری به دو روش سنتز میشود :اول ،ساختار
فیلمی نازک که با روشهای الکتروشیمیایی ساخته میشود []1
و دوم ،ساختار تودهای که با روشهای شیمیایی [ ]22ساخته
میشود.
در حالت ایدهآل هنگامیکه پلیآنیلین بهطور کامل کاهشیافته،
بهطور اکسید شود میتواند در ازای هر حلقهکربنی متصل به
نیتروژن خود یک الکترون که معادل  96500کولن الکتریسیته در
ازای یک مول است ( 26/8آمپر ساعت) تولید کند .بنابراین ،این
مقدار الکترون معادل با چگالی ظرفیتی درحدود  294میلیآمپر
ساعت بر گرم پلیمر در شکل بهطور کامل کاهشیافته خواهد
بود .درحالیکه پژوهشهای اخیر نشان داده است که پلیآنیلین در
ساختار الیه نازک ظرفیتی در گسترهی  150الی  235میلیآمپر
ساعت بر گرم (حداکثر  %80مقدار نظری) و در ساختار تودهای در
گسترهی  44الی  125میلیآمپر ساعت بر گرم را (حداکثر %44
مقدار نظری) ارایه کرده است [ .]23چگالی ظرفیت بهدستآمده
در باتری به عواملی مانند شکل ذرات پلیمر ،مقاومت الکتریکی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

و یونی و جریان تخلیه وابسته است .توانایی ارایه جریان در زمان
تخلیه در باتری یکی از عواملی است که سبب میشود تا یک
باتری را بتوان در طیف گستردهای از کاربردها مورداستفاده
قرار داد ،این قابلیت باتریها خود وابسته بهسرعت واکنشهای
الکتروشیمیایی درون باتری است که از طریق روشهای تولید
مواد فعال آن قابل ارتقاء است.
ازجمله دالیلی که برای بازده کم پلیآنیلین در ساختار تودهای
وجود دارد میتوان به روش سنتز پلیمر ،آنیون دوپه کننده ،شکل
ذرات پلیمر ،یون دوپه کننده ثانویه ،کامپوزیت سازی پلیمر ،عدم
اتصال ذرات پلیمر به یکدیگر و عدم وجود مسیر حرکت الکترون از
توده پلیمر به سمت جمع کننده جریان و مقاومت باالتر آن نسبت
به روش سنتز الکتروشیمیایی اشاره کرد [ 1و  .]24در روش سنتز
الکتروشیمیایی به دلیل هستهزایی و رشد پلیآنیلین [ 25و  ]26و
رشد ذرات پلیمر در امتداد یکدیگر ارتباط الکترونی ذرات پلیمر با
یکدیگر و جمع کننده جریان حفظ شده و سهم بیشتری از پلیمر در
واکنشهای الکتروشیمیایی دخالت میکنند .بهعبارتدیگر اگرچه
در روش شیمیایی ،حجم تولید پلیمر بهدستآمده نسبت به روش
الکتروشیمیایی بیشتر است اما کارایی الکتروشیمیایی آن نسبت
به پلیمر بهدستآمده به روش الکتروشیمیایی ضعیفتر است .به
همین دلیل ارتقاء عملکرد الکتروشیمیایی پلیمر سنتز شده به روش
شیمیایی حائز اهمیت است زیرا میتوان پلیمر را در مقیاس بزرگ
با کارایی باال سنتز کرد.
در کار حاضر طرح باتری لکالنشه اندازه ( AAقلمی) برای
ساخت باتری با مواد فعال پلیمری مورداستفاده قرار گرفت .به
این منظور تنها ماده فعال کاتدی نمونه تجاری که  MnO2بود با
مواد فعال ساخته شده در این گزارش جایگزین شد و بقیه اجزاء
عین ًا مورداستفاده قرار گرفت .بهاینترتیب بهمنظور کاهش مقاومت
درونی مواد فعال کاتدی باتری برای کاربرد در جریانهای تخلیه
باال ،ابتدا کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت سنتز و سپس بهعنوان
ماده فعال باتری قابل شارژ روی – پلیآنیلین به کار گرفته شد.
همچنین کارایی باتری ساخته شده با مواد فعال کامپوزیتی با
مخلوط پلیآنیلین-گرافیت مقایسه شد.
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رحمانی فر و همکاران

سانتیگراد منتقل و به مدت  24ساعت حرارت داده شد تا بهطور
کامل خشک شود .چون نسبت اکسیدکننده  1/5برابر مونومر بود
انتظار میرود پلیمر بهدستآمده به شکل کامل اکسیدشده خود
یعنی پرنیگرانیلین باشد.

بخش تجربی

مواد

مواد شیمیایی الزم برای سنتز مواد فعال کاتدی از شرکتهای
مرک ،فلوکا و یا آلدریچ دریافت و بدون هیچ تغییری استفاده
شدند .تنها آنیلین با استفاده از تقطیر در خالء خالصسازی شد.
خـه ؿَد .چَى ًؼثر اوؼیذوٌٌذُ  1/5تشاتش هًََهش تَد اًسظاس هیسٍد خلیوش ت
حشاسذ دادُ ؿذ زا تِ َس واهل
روش سنتز کامپوزیت پلیآنیلین /گرافیت
قطعات باتری شامل قطب منفی (روی) ،جداکننده ،درپوش
خشًیگشاًیلیي
اوؼی
همگی ازتاؿذ .کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت نیز به روش سنتز پلیمر انجام شد
یؼٌیگرافیتی)
خَد(میله
ذؿذُکاتدی
جریان
پالستیکی و جمع کننده
[ ]27تنها بجای محلول مونومر از یک لیتر سوسپانسیون شامل
شرکت باتریسازی نیرو تهیه شدند.
 -2-3-2سٍؽ ػٌسض واهدَصیر خلیآًیلیي /گشافیر
آنیلین  0/1موالر ( 9/3گرم در لیتر) در هیدروکلریک اسید 1/0
هًَنَهش اص ینه لی
زٌْابهتدای
لیتر]27
اًدام درؿذ [
ػٌسض
هحلنَلمول
همراه  1میلی
گرافیت
خلیوش 0/گرم
دارای 93
سٍؽ که
واهدَصیر خلیآًیلیي/گشافیر ًیض تِ موالر
لوازم و دستگاهها
سدیم دودسیل سولفات بود استفاده شد .نسبت گرافیت بهکاررفته
پس از سنتز پلیآنیلین و کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت ،از
آًیلیي  0/1هَالس و 9/3گشم دس لیسش) دس ّیذسٍولشیه اػیذ  1/0هَالس وِ داسای  0/93گشم دس لیسش گشافیر تِ ّو
به مونومر آنیلین  1به  10بود.
روشهای  ،FT-IRرامان و  SEMبرای شناسایی و بررسی
تخلخل
مساحت سطح
اندازهگیری
شکل ذرات و  BETبرای
ًؼثر گشافیر تِواسسفسِ تِ هًََهش آًیلیي  1تِ  10تَد.
اػسفادُو ؿذ.
ػَلفاذ تَد
دٍدػیل
روش ساخت پودر کاتدی
ذرات استفاده شد .برای تخلیه باتریهای ساخته شده از دستگاه

 -3-3-2سٍؽ ػاخر خَدس وازذی
برای ساخت پودر کاتدی پلیآنیلین ،و یا کامپوزیت آن با
 Solartronمدل  1470استفاده شد.
استفاده
مخلوط و
دیگرتشمواد،
جدول  1با
گرافیت ،بر
دیگنش هنَاد ،هخلن
مورد 1تنا
خنذٍل
اػاع
گشافیر،
اساس آى تا
واهدَصیر
تشای ػاخر خَدس وازذی خلیآًیلیي ٍ ،یا
قرار گرفتند .در بین مواد مورداستفاده برای ساخت پودر کاتدی،
روشها
ذخیره فؼنال ٍ زَاًنایی
الىسشٍؿیویایی
اصًظش
ي
ی
ل
ی
آً
ی
خل
زٌْا
،
وازذی
خَدس
ػاخر
تشای
هَسداػسفادُ
هَاد
تیي
دس
.
گشفسٌذ
تنها پلیآنیلین ازنظر الکتروشیمیایی فعال و توانایی تولید و
روش سنتز پلیآنیلین
انرژی الکتروشیمیایی را دارا بود.
تَد ]15[.به شرح
داساشده
گزارش
سنتز پلیآنیلین بر اساس روشهای
الىسشٍؿیویایی سا

زیر انجام شد:
الىسشٍلیر
ػاخر
سٍؽ
4
3
2
 -یک لیتر محلول شامل آنیلین  0/1موالر در هیدروکلریک

روش ساخت الکترولیت

موالرٍوتاکلرید
روی 5/0
ولشیذشامل
هَالس ٍمحلولی
الکترولیت،
اسید  1/0موالر تهیه شد (محلول
آمونیماص ّیذسٍولشیه
اػسفادُ
هَالس تَد
کلرید2/5
آهًَین
مونومر).هحلَلی ؿاهل ولشیذ سٍی 5/0
الىسشٍلیر،
 2/5موالر بود و با استفاده از هیدروکلریک اسید  pHآن تا حدود
 4تنظیم شد.

 یک لیتر محلول آمونیم پراکسی دی سولفات  0/15موالرزٌظین
ؿذ.تهیه شد (محلول اکسیدکننده).
موالر
در هیدروکلریک اسید 1/0
 هر دو محلول در یخچال صفر الی  5درجه سانتیگرادوازذیباتری
خویش کاتدی
ساخت خمیر
مورداستفاده در
هَادوزنی مواد
ٍصًیدرصد
جدول 1
هایّای لاتل ؿاسط
تازشی
ػاخر
هَسداػسفادُ دس
به  -1دسكذ
خذٍل
قابل شارژ
مدت دو ساعت نگهداری شد تا دمای آنها به  0الی  5درجه
خَدس وازذی
سانتیگراد برسد سپس محلول آنیلین بهصورت قطرهقطره به ؿواسُ
دٍدُ الىسشٍلیر .
هَاد
محلول اکسیدکننده در همان دما افزوده و بهم زده شد .پس از
ًوًَِ
گشافیر
ًام هادُ فؼال
ؿؼلِ
فؼال
اتمام ،محلول بهدستآمده به مدت  10ساعت در همان شرایط
هخلَ
بهم زده شد تا رسوبگیری کامل شود .رسوب بنفش بهدستآمده
75
0/5 4/5 20
1
خلیآًیلیي-گشافیر
به کمک قیف بوخنر جدا و با آب دو بار تقطیر شستوشو داده شد.
واهدَصیر
پس از اطمینان از کامل شدن شستوشو ،رسوب در آون  50درجه
75
0/5 2/5 22
2
خلیآًیلیي/گشافیر
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

 -5-3-2سٍؽ ػاخر خویش وازذی
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تشای ػاخر خویش وازذی  1/0گشم خَدس وازذی تا  3/0گشم الىسشٍلیر هخلَ ؿذُ تِخَتی تْن صدُ ؿنذ ز

آى لشاس دادُ ؿذ .ػدغ دسب لَ ی زَػط یه لطؼِ خالػسیىی خْر آبتٌذی تا فـاس  10ویلَگشم تش ػناًسیهسشهشتنغ تؼنسِ ٍ لثنِّنای
خالػسیىی دس صهاى زغزیِ ٍ زخلیِ تشگشداًذُ ؿذ.
دسخَؽ
کاراییًـذى
آنیلین/گرافیت برخاسج
خٌغ  Znتشای
اثراػسَاًِ اص
شارژ ...
باتری قابل
کامپوزیت پلی
 -7- 3-2سٍؽ آصهَى تازشیّا

روش آزمون باتریها

روش ساخت خمیر کاتدی

خغ اص هًَساط ،اتسذا تازشیّا تِ هذذ  24ػاػر تذٍى اػسفادُ لشاس گشفسٌذ زا الىسشٍلیر خزب خذاوٌٌذُ ؿنَد ،ػندغ ّنش تنازشی تنا

پس از مونتاژ ،ابتدا باتریها به مدت  24ساعت بدون استفاده

برای ساخت خمیر کاتدی  1/0گرم پودر کاتدی با  3/0گرم

ّوناى
هر تنا
سپساص آى
شود ،خغ
جداکننده ؿذ ٍ
جذبٍلر زخلیِ
الکترولیتهیلی
گرفتندزا تاٍلساط 400
قرارتازشی)
یکنواخت تشای ّش
خمیری هیلیآهدش
خلیوشی و100
بهمفؼال
خوبیهَاد
شده بتشهگشم
هیلیآهدش
خشیاى
باتری با
زده شد تا
125مخلوط
الکترولیت

جریان  125میلیآمپر بر گرم مواد فعال پلیمری ( 100میلیآمپر
برای هر باتری) تا ولتاژ  400میلی ولت تخلیه شد و پس از آن با
همان جریان تا ولتاژ  1700میلی ولت تغذیه انجام پذیرفت.

خزیشفر .جدول  2در
اًدامبه مقادیر
زغزیِتوجه
ٍلرکه با
هیلیاست
 1700ذکر
ٍلساطالزم به
دستزاآید.
بهخشیاى
همه نمونههای خمیر کاتدی ،تنها  20درصد ( 0/8گرم) پلیآنیلین
ً -3تایج ٍ بحث
مورداستفاده قرار گرفت .این مقدار به این دلیل به کار گرفته شد
/گشافینر،نهاص سٍؽ  ٍ FT-IRساهناى اػنسفادُ ؿنذ .ؿنىل – 1النف ینف FT-IR
یآًیلی
محدودکنندهیلیي ٍ
ؿٌاػایی خلیآً
آنیلیني باشد و
واهدَصیر پلخلی
ظرفیت باتری،
که تنهاتشایماده
ها و
نتیج
اجزاء
ػذدّای
يهدس
آن.آًیلیي/گشافیر سا ًـاى هیدّذ .دهاغِّای هـخلِ خلیآًیلی
دیگر خلی
واهدَصیر
بحثهنَخی تنِ زشزینة  1550/66 cm-1هشتنَ تنِ
برای شناسایی پلیآنیلین و کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت ،از
اسزؼاؽ اػىلسی حلمِ ویٌَییذی 1475/44 cm-1 ،هشتَ تِ اسزؼاؽ اػىلسی حلمِ تٌضٍییذی ٍ ّویي َس وـؾ هشتَ تنِ خیًَنذ ،C-N
روش  FT-IRو رامان استفاده شد .شکل – 1الف طیف FT-IR
روش مونتاژ باتری
-1
-1
سلولز،خیه ًاحیِّا
استات،-NH
پلیوــی
اسزؼاؽ
خْي 3400
خیه
 2939هشتنَ
هشتَی تِ خوؾ
مخصوصی 1298cm
مشخصه
51ه /های
cmدماغ
-N-Hی،دهد.
خیًَنذنشان م
آنیلین/گرافیت را
کامپوزیت پل
هشتَ از تِجنس
جداکننده
نخست
-1
-1
واهدَصینرcm
به ترتیب
ًوًَِموجی
عددهای
اػر .ایي پلی
انتهای آن
شکل داده
استوانه
لکالنشه ،به
باتری
آى /66
هایٍ C-H
وـؾ
تِ
مربوط ٍ
 1550ؿنذًذ
هـناّذُ
خلیوش ٍ
در ّش دٍ
آنیلین دس
هـخلِّا
وـؾو C-N
هشتَ تِ
صورت1242
/07 cm
به ارتعاش اسکلتی حلقه کینوییدی 1475/44 cm-1 ،مربوط به
چسب کاری شد .مواد پروتونی بهصورت خمیر کاتدی ساخته و
زفاٍذ دس خاتدایی خض ی تشخی اص دهاغِّا دس اثش تشّنوٌؾ تیي خلیوش ٍ گشافیر دس ًوًَِ واهدَصیر تَدّ .وچٌیي دس ؿىل و-1ب) یف
ارتعاش اسکلتی حلقه بنزوییدی و همینطور کشش مربوط به
داخل جداکننده ریخته شد .سپس وارد استوانهای از جنس روی
هنَخ،-ی
ی
ػنذدّا
دس
ي
ی
لن
ی
آً
ی
خلن
هـخلِ
ی
ّا
دهاغِ
.
اػر
ؿذُ
دادُ
ًـاى
هاآًی0لی4ي ًیض
شی
ر/خل
تمامگشافی
دریر
واهدَص
خمیرگشافی
کلیلیي،
جرمی آً
ساهاى خل
پیوند  ،C-Nپیک پهن  3400مربوط به ارتعاش کششی NH
گرم بود
آزمای
ر ٍباتری
داخل
شد.
/
خوـن-ی،-N
پیوند H
مربوط به
های
هشتَ تِپیک
گرافیتی
 1575جمع
یک قطعه
،1375یآنیلین
گرم آن پل
تنها0/8 ،
که
ٍ 1477بودcm-1.
،،1341
1159
Nخمشذی،
 C-Nویٌَیی
1298وـؾ
،C-Hcm
خوـ-1ی
ناحیّاهی
اسزؼاؽ
کنندهاًذ وِ
ظاّش ؿذُ
 2939/51 cm-1مربوط به کشش  C-Hو  1242 07 cm-1مربوط
متناسب با طول استوانه داخل آن قرار داده شد .سپس درب قوطی
ًـاى دادُ ؿذُ اػر .زیض ؿذى دهاغِ  ٍ/ 1575خاتدنایی آى
 ٍ Hوــی  C-Cتٌضٍ یذی اػر .دس ّواى ؿىل یف ساهاى واهدَصیر ًیض
به کشش  C-Nاست .این مشخصهها در هر دو نمونه پلیمر و
توسط یک قطعه پالستیکی جهت آببندی با فشار  10کیلوگرم
-1
1477از ٍ
cm
ی
هنَخ
ػنذد
دس
دهاغنِ
ؿنذذ
وناّؾ
ي
ی
ّوچٌن
ٍ
تَدُ
واهدَصیر
ٍخَد گشافی
هایی اص
1586ه حاو
مترمربعcm-1
ػذدیهَخی
کامپوزیت آن مشاهده شدند و تفاوت در جابهجایی جزئی برخی
خارج
جنسرZnدسبرای
استوانه از
بسته و لب
برتِ سانت
نمونه کامپوزیت بود.
کنشدسبین پلیمر
اثر تابرهم
ها در
دماغه
ؿىلتخلیه
تغذیه و
 1575در
پالستیکی
درپوش
نشدن
cm-1
خاتدایی تِ
گرافیت [در.]28
واهدَصیور اػر
گشافیر
وٌؾ
تشّن
شد.ذی دس اثش
برگرداندهتٌضٍیی
گشٍُ ػاهلی
زمانزغییش
ًـاًگش
وب)

والف)

شکل ( 1الف) طیف  FT-IRکامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت و (ب) طیف رامان پلیآنیلین ،گرافیت و کامپوزیت پلیآنیلی/گرافیت
ؿىل  -1یف  FT-IRواهدَصیر خلیآًیلیي والف)/گشافیر ٍ یف ساهاى خلیآًیلیي ،گشافیر ٍ واهدَصیر خلیآًیلی/گشافیر وب)
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

8

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 94

هـاّذُ هیؿَد .تِ ًظش هیسػذ دس خلیوش ػطح تیـسشی ًؼثر تِ واهدَصیر ٍخَد داسد .وِ تشای تشسػنی تیـنسش اص سٍؽ  BETاػنسفادُ
ؿذ.
ًوَداسّای خزبٍ-اخزب ًیسشٍطى تشای ًوًَِّای خلی آًیلیي ٍ واهدَصیر خلی آًیلیي/گشافر دس ؿىل ً 3ـناى دادُ ؿنذُ اػنر .تنش
ًونَداس
همکاران
اٍلینِفر و
اػاع زمؼینتٌذی  IUPACخلیآًیلیي ٍ واهدَصیر آى تا گشافیر ًوَداس ّندهایی اص ًَع ً IVـاى هیدّذ [ .]29افنضایؾرحمانی
ّن دها ٍ ٍخَد یه چشخِ خؼواًذُ دس آى ٍخَد زخلخلّای هیىشٍ و ٍ )>2 nMهضٍ وتیي  2زا ً 50اًَهسش) سا اثثناذ هنیوٌنذ .دس ّنش دٍ
ابعاد این ذرات در حد میکرون است و اطراف آن فضای کافی
همچنین در شکل -1ب طیف رامان پلی آنیلین ،گرافیت و
ًؼنثر
ّنا ٍ
حدنن
سٍؽ BET
آهذُ تا
برایدػر
هؼاحر ػطح تِ
خذٍل
ی اص
تیؾ
کامپوزیتی هضٍ
ًوًَِ حدن زخلخلّا
پلیمر
رسد در
زخلخنلمی
شود .به نظر
مشاهده ،می
الکترولیت
حرکت
همادیشدماغههای
شده2است.
اػر.داده
هیىشٍ نشان
آنیلین نیز
گرافیت/پل
بیشتر
تَدُ ٍدارد.
واهدَصیروجود
تیؾ بهاص کامپوزیت
خلیوشنسبت
بیشتری
سطح
،1159
موجی
پلی ساآنیلین
مشخصه
هیىشٍ
زخلخلّای هضٍ تِ
بررسیّای
برایزخلخل
ًؼثر
ػطح
،1375هؼاحر
،1341دّذ وِ
ًـاى هی
خذٍل
عددهایاػذاد
دریدّذ.
ًـاى ه
-1
از روش  BETاستفاده شد.
 1477و  1575 cmظاهر شدهاند که مربوط به ارتعاشهای
هضٍ ًؼثر تِ هیىشٍ دس واهدَصیر افضایؾیافسِ اػر.
نمودارهای جذب-واجذب نیتروژن برای نمونههای پلی آنیلین و
خمشی  ،C-Hکشش  C-Nکینوییدی ،خمشی  N-Hو کششی
کامپوزیت پلی آنیلین/گرافت در شکل  3نشان داده شده است .بر
 C-Cبنزوئیدی است .در همان شکل طیف رامان کامپوزیت نیز
اساس تقسیمبندی  IUPACپلیآنیلین و کامپوزیت آن با گرافیت
نشان داده شده است .تیز شدن دماغه  1575 cm-1و جابهجایی آن
نمودار همدمایی از نوع  IVنشان میدهد [ .]29افزایش اولیه
به عدد موجی  1586 cm-1حاکی از وجود گرافیت در کامپوزیت
زلَیش هیىشٍػىح الىسشًٍی خلی آًیلیي ٍ واهدَصیر خلیآًیلیي/گشافیر دس ؿىل ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػر .خلیوش داسای زَدُّایی اػر
نمودار همدما و وجود یک چرخه پسماند در آن وجود تخلخلهای
بوده و همچنین کاهش شدت دماغه در عدد موجی 1477 cm-1
رسُ
واهدَصیینر
 50اها دس
(بینه2ی تاؿَد.
هـاّذُ
ی دس
هٌاػث
عاملی ٍ زخلخل
ؿذُ اػر
ًاًَهسش زـى
حذ 100
خَدهاص
کند ،.در
زلَیشاثبات م
نانومتر) را
)>2آىو مزو
nm
میکرو (
شکلیلگروه
 200تغییر
1575الینشانگر
رسازیبه دسcm-1
جایی
وِو جاب
میکرو
بیش از
آىهای
تخلخل
نمونه
هری دو
استي[.]28
کامپوزیت
ؿذُگرافیت
کنش با
بنزوییدی تادرخلیاثروشبرهم
جدولین2ر
است.الىسشٍل
حشونر
تنشای
مزووافی
فضای
حجم شاف
اػر ٍ ا
ىشٍى
رساذ دس حذ ه
اتؼاد ای
هـاّذُدرهیؿَد.
خَؿیذُ
گشافیر وِ
مقادیر مساحت سطح بهدستآمده با روش  ،BETحجم تخلخلها
تصویر میکروسکپ الکترونی پلی آنیلین و کامپوزیت پلیآنیلین/
هـاّذُ هیؿَد .تِ ًظش هیسػذ دس خلیوش ػطح تیـسشی ًؼثر تِ واهدَصیر ٍخَد داسد .وِ تشای تشسػنی تیـنسش اص سٍؽ  BETاػنسفادُ
و نسبت تخلخلهای مزو به میکرو را نشان میدهد .عددهای
گرافیت در شکل  2نشان داده شده است .پلیمر دارای تودههایی
ؿذ.
جدول نشان میدهد که مساحت سطح پلیمر بیش از کامپوزیت
است که خود از ذراتی در حد  100الی  200نانومتر تشکیل شده
میکرو در
نسبت به
هایدسمزو
تخلخل
بودهی و
تشا م
مشاهده
مناسبی در
است و
کامپوزیتتنش
ؿنذُ اػنر.
ًـناى دادُ
ؿىل 3
/گشافر
نسبتیلیي
ر خلی آً
تصویري ٍ واهدَص
اما خلدری آًیلی
شودّ.ای
ییًوًَِ
آنسشٍطى
ٍاخزب ًی
تخلخلخزب-
ًوَداسّای
است.لیي/گشافیر وچح)
یافتهخلیآًی
واهدَصیر
یي
مشاهدهآًمیلی
الىسشًٍی خلی
کامپوزیت ،ذرهؿىل 2
وساػر) ٍافزایش
شود.
هیىشٍػىَج شده
زلَیشپلیمر پوشیده
گرافیت -که با

اػاع زمؼینتٌذی  IUPACخلیآًیلیي ٍ واهدَصیر آى تا گشافیر ًوَداس ّندهایی اص ًَع ً IVـاى هیدّذ [ .]29افنضایؾ اٍلینِ ًونَداس
/گشافیر
کامپوزیترپلخلییآًیلیي
آنیلینٍو واهدَصی
کلوینیپلآًییلیي
ولَیي خل
نیتروژندهادری 77
سشٍطى دس
ٍ/اخزب گاص ًی
خزب
دادهآهذُ
دػر
خذٍل  – 2دادُّای تِ
آنیلین/گرافیت
دمای 77
/واجذب گاز
گیری جذب
گیشی اندازه
اًذاصُآمده از
های باصهدست
جدول 2
ّن دها ٍ ٍخَد یه چشخِ خؼواًذُ دس آى ٍخَد زخلخلّای هیىشٍ و ٍ )>2 nMهضٍ وتیي  2زا ً 50اًَهسش) سا اثثناذ هنیوٌنذ .دس ّنش دٍ
هساحت سطح  BETحجن تخلخلّای هیکرٍ حجن تخلخلّای هسٍ ًسبت حجن تخلخلّای
ًوًَِ حدن ًَع
هؼاحر ػطح تِدػرآهذُ تا 3سٍؽ  ،BETحدنن زخلخنلّنا ٍ ًؼنثر
اػر .خذٍل  2همادیش
هادُی هضٍ تیؾ اص هیىشٍ
زخلخلّا
هسٍ بِ هیکرٍ
cm /g
cm3/g
m2/g
تیؾ15اص واهدَصیر تَدُ ٍ 65/5
0/236
تِیلیي
هضٍیآً
زخلخلّای خل
ًؼثر زخلخلّای
149خذٍل ًـاى هیدّذ وِ
هیىشٍ سا ًـاى هیدّذ .اػذاد
هؼاحر ػطح خلیوش /46
173/7
23/45
0/135
28/5
واهدَصیر خلیآًیلیي/گشافیر
هضٍ ًؼثر تِ هیىشٍ دس واهدَصیر افضایؾیافسِ اػر.

آنیلین/گرافیت
وساػر)وٍکامپوزیت پل
ي (راست)
آنیلین
تصویر
(چپ)وچح)
/گشافیر
واهدَصیریخلیآًیلیي
الکترونیخلپلییآًیلی
میکروسکوپالىسشًٍی
هیىشٍػىَج
شکل 2زلَیش
ؿىل -2
،3یر
/گشاف
نهم،یلیي
سالخلیآً
گیشی خزب ٍ/اخزب گاص ًیسشٍطى دس دهای  77ولَیي خلیآًیلیي ٍ واهدَصیر
آهذُ اص اًذاصُ
دػر
دادُّای تِ
ش–
پژوه 2
نشریهخذٍل
پاییز 94
شماره
()JARC
شیمی
کاربردی در
های
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ًَع هادُ
خلیآًیلیي

هساحت سطح  BETحجن تخلخلّای هیکرٍ حجن تخلخلّای هسٍ ًسبت حجن تخلخلّای
هسٍ بِ هیکرٍ
cm3/g
cm3/g
m2/g
65/5
15/46
0/236
149

اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ ...

وب)

والف)

شکل  3نمودارهای جذب/واجذب پلی آنیلین (الف) و کامپوزیت پلی
(ب)یر وب)
آنیلین/گرافیت/گشاف
ر خلیآًیلیي
ؿىل ً -3وَداسّای خزبٍ/اخزب خلی آًیلیي والف) ٍ واهدَصی

مقایسه منحنی تخلیه دو نوع ماده کاتدی نشان داد که در
برای مطالعه اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر عملکرد باتری
ایّنااز خنغ اص
تنازشهی
گرافیتؿذ.
ی باػاخسِ
زؼذادی
یي
باتریآًیپللی
ی سٍی/خلی
ػولىشدهاتازش
/گشافیر تش
باتریآًیلیي
تعدادیر خلی
آنیلینواهدَصی
ی اثش
هطالؼِ
هدوَػِکه نشان
افت اهمی
مخلوطتازششده
آنیلین
پس
مجموعه باتری
ساخته شد.
تشایروی/پل
مقاومت درونی باتری است بیشتر از باتری با مواد فعال کامپوزیت
از مونتاژ در مدت  24ساعت به تعادل رسیده و سپس تحت آزمون
هًَساط دس هذذ  24ػاػر تِ زؼادل سػیذُ ٍ ػدغ زحر آصهَى زخلیِ ٍ زغزیِ لشاس گشفسٌذ .ؿىل ً 5وَداس زخلیِ دٍ تازشی للوی تا هنَاد
پلیآنیلین/گرافیت است .همچنین زمان عملکرد باتری با مواد
تخلیه و تغذیه قرار گرفتند .شکل  5نمودار تخلیه دو باتری قلمی
فعال مخلوط
باتری با
عملکرد
بیشتر از زمان
کامپوزیتی
کامپوزیت پلی
آنیلین-گرافیت
مخلوط
وازذی با
نَسولی ؿنىل
مواد تنِ
تنازشی
ایني دٍ
زخلینِ دس
هٌحٌنی
فعالیدّذ.
آنیلین/سا ًـاى ه
/گشافیر
واهدَصیر وخلیآًیلیي
گشافپلییر ٍ
کاتدیلیي-
هخلَموادخلیآًی
شده بود که دلیل آن را نیز میتوان با توجه به شکل  1و  2به
گرافیت را نشان میدهد .منحنی تخلیه در این دو باتری بهطورکلی
یىؼاًی داؿر .دس ّشدٍ ًوَداس ٍلساط هذاس تاص  1600هیلی ٍلر تَد وِ ًـاى دٌّذُ ػٌسض خشًیگشاًیلیي دس صهاى ػٌسض هنَاد فؼنال خلیونشی
تشکیل کامپوزیت پلیمر با گرافیت و تغییر شکل ساختار کامپوزیت
شکل یکسانی داشت .در هردو نمودار ولتاژ مدار باز  1600میلی
زخلیِداد،
اداهِنسبت
آى تاگرافیت
آنیلین و
تَد .پلی
قوی بین
تازشی در زمان
پرنیگرانیلین
که نشا
ؿشٍع بود
اػر .تا ولت
عواملّنا ،ینه
تنازشی
خغ اص
کنشآىّا
برهماّوی
موادهشتَ درتِاثرافر
سنتز وِ
هـاّذُ ؿذ
سنتزدس ٍلساط
دهندهافر
اتسذانیه
زخلیِ
ذکر شده شرایط را برای کاهش مقاومت درونی مواد فعال قطب
فعال پلیمری است .با شروع تخلیه ابتدا یک افت در ولتاژ باتری
ًاحیِ ؿیة داس هـاّذُ ؿذ وِ هشتَ تِ ًاحیِ زثذیل هَاد فؼال تازشی تَد دس ایي ًاحیِ دس لطة هثثر تازشی ،خشًیگشاًیلیي تِ اهشالنذیي ٍ
مثبت باتری و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت درصد بیشتری
مشاهده شد که مربوط به افت اهمی آنها بود .پس از آن با ادامه
2+
تازشی بهبیان
ینمایند.
فراهم م
الکتروشیمیایی
واکنش
اوؼیذ از
Znناحیه
مربوط به
هٌفیشد که
مشاهده
بدار
ػدغ تِ تخلیه باتری
 Znتِ
لطة
ناحیه ٍشیدس
یک ؿذ،
ها،احیا
لَوَاهشالذیي
دیگرؿنذ ونِ
هـاّذُ
ٍلساط
ؿذیذی دس
ًاحیِ افر
پلیمر اصدرایي
ؿذ .تؼذ
کامپوزیت سازی گرافیت و پلیمر باعث برهمکنش قویتر بین
تبدیل مواد فعال باتری بود در این ناحیه در قطب مثبت باتری،
هشتَ تِ خایاى یىی اص هَاد فؼال تازشی تَد وگؼسشدُ غلظسی) .تا زَخِ تِ ایٌىِ همذاس لطة هٌفی ٍ الىسشٍلیر دس تنازشی خیلنی تیـنسش اص
پلیآنیلین و گرافیت شده طوری که همشکل کامپوزیت تغییریافته
پرنیگرانیلین به امرالدین و سپس به لوکوامرالدین احیا شد ،و در
تازشیشود و
ذرات می
خَافنهاهَاددر اطراف
زفاٍذلتر یو
حرکت سه
افتتِشدیدی
صهاى ناحیه
زفاٍذ از این
زَاىشد .بعد
اکسید
منفی Zn
قطب
ًؼثرهمداد.
وازذی دٍ
باعثسا تِ
هحذٍدیر غکهلظسی
سػیذى
گشفسِبه 2+ؿذZnهی
دس ًظش
همذاس خلیوش
حرکت الکترون بین پلیمر و گرافیت با سهولت بیشتری انجام
در ولتاژ باتری مشاهده شد که مربوط به پایان یکی از مواد فعال
همایؼِ هٌحٌی زخلیِ دٍ ًَع هادُ وازذی ًـاى داد وِ دس تازشی خلیآًیلیي هخلَ ؿذُ تا گشافیر افر اّوی وِ ًـاًِای اص هماٍهر
میپذیرد درنتیجه سهمی از پلیمر که در واکنش شیمیایی شرکت
باتری بود (محدودیت غلظتی) .با توجه به اینکه مقدار قطب منفی
فؼنال ویژه
هنَادظرفیت
مقایسه از
سازی این
صهاىکمی
چٌیي برای
افزایشّنمییابد.
مقدار پلیمر
بیشتر از
الکترولیت در
دسًٍی و
وناهدَصیسی
تازشی تا
ػولىشد
کند،اػر.
گرفته/گشافیر
نظرآًیلیي
واهدَصیردر خلی
فؼال
خیلیتا هَاد
باتریتازشی
تیـسش اص
تازشی اػر
مواد فعال در دو باتری استفاده شد .برای محاسبه ظرفیت ویژه
شد میتوان تفاوت زمان رسیدن به محدودیت غلظتی را به تفاوت
تیـسش اص صهاى ػولىشد تازشی تا هَاد فؼال هخلَ ؿذُ تَد وِ دلیل آى سا ًیض هیزَاى تا زَخِ تِ ؿىل  2 ٍ 1تِ زـىیل واهدَصیر خلیوش تا
مواد فعال باتریها ،چون محدودکننده ظرفیت در این دو باتری
خواص مواد کاتدی دو باتری نسبت داد.

گشافیر ٍ زغییش ؿىل ػاخساس واهدَصیر دس اثش تشّنوٌؾ لَی تیي خلیآًیلیي ٍ گشافیر ًؼثر داد ،ػَاهل روش ؿذُ ؿشایط سا تشای واّؾ
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تشای هـاسور دسكذ تیـسشی اص خلیوش دس ٍاوٌؾ الىسشٍؿیویایی فشاّن
هماٍهر دسًٍی هَاد فؼال لطة هثثر تازشی ٍ ایداد ؿشایط هٌاػة 10
هیًوایٌذ .تِتیاى دیگش واهدَصیر ػاصی گشافیر ٍ خلیوش تاػث تشّنوٌؾ لَیزش تنیي خلنیآًیلنیي ٍ گشافینر ؿنذُ نَسی ونِ ّننؿنىل

اصخولِ زفاٍذّای دیگش ایي دٍ ًوَداس ٍلساط ؿشٍع زخلیِ ٍ ٍلساط هیاًگیي دٍ تازشی اػنر .دس هٌحٌنی زخلینِ تنازشی تنا هنَاد فؼنا

خلیآًیلیي هخلَ ؿذُ تا گشافیر ٍلساط ؿشٍع زخلیِ  1340هیلی ٍلر ٍ دس تازشی تا هَاد فؼال واهدَصیر خلی آًیلی/گشافینر  1500هیلن

ٍلر تَدّ .ویي َس ٍلساط هیاًِ تشای ایي دٍ تازشی تِ زشزیة  1170 ٍ 970هیلی ٍلر تَد وِ دس ّش دٍ هَسد تیـسش تَدى ٍلساط دس تازشی ت

وازذ واهدَصیر خلیآًیلیي /گشافیر هـاّذُ ؿذٍ .لساط هیاًِ ٍلساط تازشی دس هیاًِ ًوَداس زخلیِ اػر [ ٍ ]30تا اػسفادُ اص آى هیزَاى اًنشطی

ساتطِو VmidC
ٍیظُ یه هٌثغ رخیشُ اًشطی الىسشٍؿیویایی سا هحاػثِ وشد .تشای هحاػثِ اًشطی ٍیظُ هیزَاى اص
= Eاػسفادُ وشد وِ دس آ
همکاران
رحمانی فر

 Eاًشطی ٍیظُ تشحؼة ٍاذ ػاػر تش ویلَگشم C ،ظشفیر ٍیظُ تشحؼة آهدش ػاػر تش ویلَگشم ٍ ٍ Vmidلسناط هیاًنِ تشحؼنة ٍلنر اػنر

بودٍ .اذ ػاػر تش ویلَگشم خلیوش تِ زشزینة دس تنازشی تنا هنَاد فؼنال وازنذی
101/44
هَسدهطالؼِ ٍ 71/58
چگالیتشای دٍ تازشی
=Cاًشطی ٍیظُ
It/mهمذاس
پلیمر/گرافیت
کامپوزیت

مواد فعال کاتدی است با استفاده از رابطه
گشافیر ٍ واهدَصیر خلیوش/گشافیر تَد.
هخلَ Cخلیوش-
ظرفیت
ظرفیت برای مواد فعال کاتدی محاسبه شد .که در آن
ویژه برحسب میلیآمپر ساعت بر گرم I ،جریان تخلیه برحسب
میلیآمپر t ،زمان برحسب ساعت m ،جرم پلیمر بهکاررفته برای
ساخت ژل کاتدی است .چگالی ظرفیت برای مواد فعال کاتدی
مخلوط و کامپوزیت به ترتیب  73/8و  86/7میلیآمپر ساعت بر
گرم پلیمر به دست آمد.
ازجمله تفاوتهای دیگر این دو نمودار ولتاژ شروع تخلیه و
ولتاژ میانگین دو باتری است .در منحنی تخلیه باتری با مواد فعال
پلیآنیلین مخلوط شده با گرافیت ولتاژ شروع تخلیه  1340میلی
مخلوط و
مواد تافعال
پلیمری با
شکل
 125هیلیآهدش تش گشم.
خشیاى زخلیِ
واهدَصیر
قلمیهخلَ ٍ
های فؼال
باترییتا هَاد
ظرفیتخلیوش
مقایسهی للوی
ظشفی4ر تازشیّا
ؿىل  -4همایؼِ
ولت و در باتری با مواد فعال کامپوزیت پلی آنیلین/گرافیت 1500
کامپوزیت با جریان تخلیه  125میلیآمپر بر گرم.
تشای هطالؼِ تیـسش اثش واهدَصیر ػاصی تش واسایی تازشی سٍی-خلیآًیلیي ،اثش دٍ ًَع هادُ هخلَ خلنیآًیلنیي-گشافینر ٍ واهدَصینر
میلی ولت بود .همینطور ولتاژ میانه برای این دو باتری به ترتیب
خلیآًیلیي/گشافیر تش سفساس چشخِای تازشیّای ػاخسِ ؿذُ تا ایي دٍ ًَع هادُ وازذی هَسدتشسػی لشاس گشفنر .تنِاینيزشزینة تنازشیّنای
برای مطالعه بیشتر اثر کامپوزیت سازی بر کارایی باتری روی-
 970و  1170میلی ولت بود که در هر دو مورد بیشتر بودن ولتاژ
ػاخسِ ؿذُ تا دٍ ًَع هسفاٍذ هادُ وازذی تا خشیاى ثاتر  125هیلیآهدش تشگشم زا ٍلساط  1700هیلی ٍلر زغزیِ ٍ ػدغ تا ّواى خشیاى ز
پلیآنیلین ،اثر دو نوع ماده مخلوط پلیآنیلین-گرافیت و کامپوزیت
در باتری با کاتد کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت مشاهده شد .ولتاژ
ٍلساط  400هیلی ٍلر زخلیِ ؿذًذً .وَداس زخلیِ هسَالی تازشی تا وازذ هخلَ خلیوش-گشافیر دس ؿىل  -5ب ٍ ًوَداس زخلیِ هسَالی تنازشی
پلیآنیلین/گرافیت بر رفتار چرخهای باتریهای ساخته شده با
میانه ولتاژ باتری در میانه نمودار تخلیه است [ ]30و با استفاده
تا وازذ واهدَصیر خلیآًیلیي/گشافیر دس ؿىل  -5الف ًـاى دادُ ؿذُ اػر.
موردبررسی قرار گرفت .بهاینترتیب
این دو نوع ماده کاتدی
از آن میتوان انرژی ویژه یک منبع ذخیره انرژی الکتروشیمیایی
باتریهای ساخته شده با دو نوع متفاوت ماده کاتدی با جریان
را محاسبه کرد .برای محاسبه انرژی ویژه میتوان از رابطه
ثابت  125میلیآمپر برگرم تا ولتاژ  1700میلی ولت تغذیه و سپس
 E= VmidCاستفاده کرد که در آن  Eانرژی ویژه برحسب وات
با همان جریان تا ولتاژ  400میلی ولت تخلیه شدند .نمودار تخلیه
ساعت بر کیلوگرم C ،ظرفیت ویژه برحسب آمپر ساعت بر کیلوگرم
متوالی باتری با کاتد کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت در شکل  -5الف
و  Vmidولتاژ میانه برحسب ولت است .مقدار انرژی ویژه برای دو
و نمودار تخلیه متوالی باتری با کاتد مخلوط پلیمر-گرافیت در
باتری موردمطالعه  71/58و  101/44وات ساعت بر کیلوگرم پلیمر
شکل  -5ب نشان داده شده است.
به ترتیب در باتری با مواد فعال کاتدی مخلوط پلیمر-گرافیت و
وب)

والف)

شکل  5منحنیهای تخلیه متوالی باتری قلمی با ماده فعال کاتدی (الف) کامپوزیت پلیآنیلین /گرافیت و (ب) مخلوط پليمر-گرافيت با جریان  125میلیآمپر بر گرم
ؿىل  -5هٌحٌیّای زخلیِ هسَالی تازشی للوی تا هادُ فؼال وازذی هخلَ وب) واهدَصیر خلیآًیلیي /گشافیر والف) تا خشیاى  125هیلیآهدش تش گشم.
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تش اػاع ؿىل  5دٍ زغییش ػوذُ دس هٌحٌیّای زخلیِ هسَالی هـاّذُ هیؿَد ،یىی افضایؾ افر ٍلساط اٍلیِ تازشیّا ٍ دیگشی واّؾ
صهاى زخلیِ تازشیّا دس اثش چشخِّای زغزیِ/زخلیِ .دس ّش دٍ تازشی ووسشیي هماٍهر دسًٍی ٍ تیـسشیي صهاى زخلیِ هشتَ تِ چشخِ اٍل ٍ

اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ ...

با کامپوزیتسازی پلیآنیلین و گرافیت مقاومت درونی باتری
بر اساس شکل  5دو تغییر عمده در منحنیهای تخلیه متوالی
کاهشیافته است ،پس انتظار میرود باتری با کاتد کامپوزیتی در
مشاهده میشود ،یکی افزایش افت ولتاژ اولیه باتریها و دیگری
طی فرایند تغذیه/تخلیه با افت ظرفیت کمتری مواجه شود.
کاهش زمان تخلیه باتریها در اثر چرخههای تغذیه/تخلیه .در هر
برای بررسی اثر کامپوزیتسازی پلیمر با گرافیت ،بر روند
دو باتری کمترین مقاومت درونی و بیشترین زمان تخلیه مربوط
تغییرات چگالی ظرفیت این دو نوع ماده کاتدی در چرخههای
به چرخه اول و در طی چرخههای بعدی به ترتیب مقاومت درونی
تغذیه/تخلیه متوالی ،روند تغییر چگالی ظرفیت دو باتری در طی
افزایش و زمان تخلیه کاهشیافته است طوری که در باتری با کاتد
چرخههای متفاوت بررسی شد .شکل  6نمودار روند تغییرات چگالی
مخلوط پلیآنیلین-گرافیت تنها پس از  14چرخه تغذیه /تخلیه ولتاژ
ظرفیت تخلیه را در این دو باتری نشان میدهد .این آزمایش نشان
شروع تخلیه به  900میلی ولت افت کرده که نشانهای از افزایش
داد که سرعت افت چگالی ظرفیت در طی چرخههای تغذیه/تخلیه
مقاومت درونی باتری است .درحالیکه ،روند تغییر مقاومت درونی
برای باتری با مواد فعال مخلوط پلیمر  -گرافیت بیشتر از باتری
برای باتری با مواد فعال کاتدی کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت کمتر
با مواد فعال کامپوزیت بود .طوری که در باتری با مواد فعال
است ،بهگونهای که پس از  100چرخه تغذیه/تخلیه ولتاژ شروع
مخلوط نخستین تخلیه  73/8میلیآمپر ساعت برگرم ،تنها پس
تخلیه به  1400میلی ولت میرسد ،که نسبت به باتری با مواد
از  14چرخه تغذیه/تخلیه به حدود  7میلیآمپر ساعت بر گرم
کاتدی مخلوط پلیآنیلین با گرافیت مقداری بیشتر بود .از آنجایی
کاهش یافت.
که تنها بخش متفاوت در دو باتری ماده فعال کاتدی (پلیآنیلین)
چگالی ظرفیت ماده فعال کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت در
است تفاوت رفتار دو باتری را میتوان به تفاوت در این بخش از
طی چرخههای تغذیه/تخلیه با سرعت کمتری نسبت به مخلوط
باتریها نسبت داد .البته این دو پدیده یعنی افزایش مقاومت درونی
فؼال هخلَ خلیوش  -گشافیر تیـسش اص تازشی تا هَاد فؼال واهدَصیر تَدَ .سی وِ دس تازشی تا هَاد فؼال هخلنَ ًخؼنسیي زخلینِ 73/8
پلیآنیلین گرافیت کاهشیافته است که نشانهای از کاهش سرعت
باتریها و کاهش ظرفیت تخلیه آنها در طی چرخههای متوالی
هیلیآهدش ػاػر تشگشم ،زٌْا خغ اص  14چشخِ زغزیِ/زخلیِ تِ حذٍد  7هیلیآهدش ػاػر تش گشم واّؾ یافر.
تخریب پلیآنیلین است .کاهش مقاومت درونی باتری باعث
پدیدههایی مستقل از یکدیگر نیستند .از آنجایی که تغذیه باتری با
چگالی ظشفیر هادُ فؼال واهدَصیر خلیآًیلیي/گشافیر دس ی چشخِّای زغزیِ/زخلیِ تا ػشػر ووسشی ًؼثر تِ هخلَ خلیآًیلیي
کاهش سرعت تخریب پلیمر (ماده فعال کاتدی) و کاهش افت
اعمال جریان ثابت (روش گالوانواستاتیک) انجام میپذیرد ،هرچه
گشافیر واّؾیافسِ اػر وِ ًـاًِای اص واّؾ ػشػر زخشیة خلیآًیلیي اػر  .واّؾ هماٍهر دسًٍی تازشی تاػث واّؾ ػشػر زخشینة
ظرفیت باتری میشود .پس از اعمال  100چرخه تغذیه/تخلیه
مقاومت مواد فعال باتری بیشتر باشد ،درزمان تغذیه ،ولتاژ باتری
خلیوش وهادُ فؼال وازذی) ٍ واّؾ افر ظشفیر تازشی هیؿَد .خغ اص اػوال  100چشخِ زغزیِ /زخلیِ واهل چگالی ظشفیر تازشی اص 86/7
مواد
گرم
اینيبر
ساعت
فؼالآمپر
میلی
باتری از
کامل
خنغ اص  100چشخنِ
تنازشی
زشزینة
سػیذُ ٍ تنِ
 86هَاد
ػاػر7تش /گشم
ظرفیتهیلیآهدش
چگالیحذٍد 53/4
هَاد فؼال تِ
پدیدهػاػر تش گشم
برای غلبه بر مقاومت درونی بیشتر افزایش مییابد ،و اینهیلیآهدش
رسیده وخلیوش خنغ اص زٌْنا
فعال وازذ هخلَ
مواد تازشی تا
گرماػر وِ
ساعتایيبردسحالی
آمپردادُ اػر.
یًـاى
میل سا
اٍلیِ خَد
فعال% 61بهچگالی
/زخلیِ واهل حذٍد
باعث رخ دادن واکنشهای ناخواسته در باتری میشود .اززغزیِ
ظشفیر53/
حدود 4
جمله
تخریب ؿاسط زخلیِ واهل زٌْا حذٍد  %10چگالی ظشفیر اٍلیِ خَد سا ًـاى داد.
این واکنشهای ناخواسته میتوان به تجزیه الکترولیت و  14چشخِ
الکتروشیمیایی مواد فعال باتری اشاره کرد [ .]31بنابراین ،در
باتری با مواد فعال کامپوزیت به علت کمتر بودن مقاومت درونی
باتری ،تخریب مواد فعال باتری که همان پلیآنیلین است کمتر
بوده و در زمان تخلیه چون ماده فعال بیشتری باقیمانده است،
زمان طوالنیتری میتوان از باتری انرژی الکتریکی دریافت کرد.
بر اساس گزارشهای موجود [ ]32تخریب پلیآنیلین در زمان
تغذیه باعث تولید کینون و هیدروکینون میشود .بنابراین ،هرچه
مقاومت درونی باتری کمتر شود ،اضافه ولتاژ تغذیه کمتر شده و
خلیوش/گشافیر
واهدَصیر
شارژ خلیوش-
وازذ هخلَ
تازشی لاتل
تغییراتظشفیر
زغییشاذ چگالی
ؿىل - 6
مخلوط
گشافیر ٍکاتد
پلیمری با
خلیوشی تاقابل
ؿاسطباتری
ظرفیت
چگالی
شکل 6
درصد کمتری از ماده فعال کاتدی تخریب میشود .از آنجاییکه
پلیمر-گرافیت و کامپوزیت پلیمر/گرافیت
اص آىخایی وِ زٌْا زفاٍذ تازشی ّای ػاخسِ ؿذُ هَاد فؼال وازذی آى اػر هی زَاى ایي زغییشاذ سا ًیض تِ هنَاد وازنذی ًؼنثر داد.
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سال
94تاػث زغییش ؿىل
پاییزخَد،
،3وِ ایي
شمارهداد
نهم،سا افضایؾ
گشافیر
تٌاتشایي ،تا واهدَصیر ػاصی خلیآًیلیي ٍ گشافیر هیزَاى تشّنوٌؾ تیي خلیآًیلیي ٍ
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خلیآًیلیي ػٌسض ؿذُ ٍ واّؾ هماٍهر دٍسًی تازشی سٍی خلیآًیلیي ػاخسِ ؿذُ تا هَاد فؼال هزوَس هیؿَد .تِ ّویي زغییشاذ یناد ؿنذُ
ػثة هیؿَد ،چگالی ظشفینر هنادُ وازنذی خلنیآًیلنیي افنضایؾیافسنِّ ،ننچٌنیي ػونش چشخنِای آى دس اثنش وناّؾ ػنشػر زخشینة
الىسشٍؿیویایی ،افضایؾ یاتذ.

رحمانی فر و همکاران

جدول  3برخی از باتریهای ساخته شده با پلیآنیلین در نقش
بهاینترتیب باتری پس از  100چرخه تغذیه/تخلیه کامل حدود
قطب مثبت باتری در محیط آبی و قطب منفی روی را نشان
 %61چگالی ظرفیت اولیه خود را نشان داده است .این درحالی
میدهد که در آن ویژگیهایی مانند روش سنتز ،چگالی جریان
است که باتری با کاتد مخلوط پلیمر پس از تنها  14چرخه شارژ
تخلیه ،چگالی ظرفیت ،ولتاژ میانگین و چگالی انرژی با یکدیگر
تخلیه کامل تنها حدود  %10چگالی ظرفیت اولیه خود را نشان داد.
و با کار حاضر مقایسه شدهاند .با مقایسه دادههای گردآوری
از آنجایی که تنها تفاوت باتریهای ساخته شده مواد فعال
افضٍى
طورکلیاػر.
الىسشٍؿیویایی
نتیجهسٍؽ
یىذیگش دس
رساذ خلیوش
ّنچٌیي
خلیوش ٍ
تیـسش
خلیوش ٍ
تَدى الیِ
چگالی
گرفت که به
جدول متِیتوان
تَدىدر این
نسبت هسللشده
کاتدی
تِ مواد
الىسشٍلیر به
تغییرات را نیز
دػسشػی این
است میتوان
کاتدی آن
اًسْاشده
آنیلیندسسنتز
باتری
انرژی در
ظرفیت و
توان
گرافیت می
آنیلین و
سازی پلی
کامپوزیت
بنابراین ،با
تنازشی
ییاتذ.
دارای هپلی
هایواّؾ
زخلیِ
هیاًگیي
چگالیٍلساط
ظشفیر ٍ
تازشی چگالی
زخلیِ
چگالی خشیاى
افضایؾ
ػٌسض تا
ًَع سٍؽ
داد.دس ّش دٍ
تش ایي
به روش الکتروشیمیایی بیش از پلیآنیلین سنتز شده به روش
برهمکنش بین پلیآنیلین و گرافیت را افزایش داد که این خود،
دسترسیتنیي
خشیناى دس
چگالی
خلیوشی،
کهفؼال
هستندهَاد
شیمیاییتش گشم
 125هیلیآهدش
خشیاى
کاهش اسا ِ
/گشافیر تا
سنتزیلیي
آنیلینخلیآً
واهدَصیر
تغییر وازذ
باعثؿذُ تا
ػاخسِ
پلیمر و
تیـسشیيالیه
نازک بودن
علت آن
دورنی
مقاومت
شده و
شکل پلی
بودن ذرات
فؼالمتصل
چنین
پلیمر وتا هم
هماٍهر دسًٍیبیشتر
واّؾیشود .به
مذکور م
ایيفعال
دلیلمواد
شده با
آنیلینساساخته
باتریی روی پل
بهیي/
پلیمرآًیل
هدَصیر خلی
وازذی وا
هَاد
الکترولیتخلیبهآًیلیي
تازشی سٍی-
ًسیدِ
داساػر.
گضاسؽیؿذُ
تازشیّا
یکدیگر در روش الکتروشیمیایی است .افزون بر این در هر دو نوع
همین تغییرات یاد شده سبب میشود ،چگالی ظرفیت ماده کاتدی
گشافیر تَدُ وِ تاػث ؿذُ زا چگالی اًشطی ٍ 101اذ ػاػر تش ویلَگشم هَاد فؼال خلیوشی ،تِ دػر آیذ.
روش سنتز با افزایش چگالی جریان تخلیه باتری چگالی ظرفیت و
پلیآنیلین افزایشیافته ،همچنین عمر چرخهای آن در اثر کاهش
ولتاژ میانگین تخلیه کاهش مییابد .در انتها باتری ساخته شده با
سرعت تخریب الکتروشیمیایی ،افزایش یابد.
روی آًذ سٍی
هحیطآندآتی تا
هثثر دس
قطبلطة
ػٌَاى
آًیلیي تِ
ساختهؿذُ
هایػاخسِ
یی
باترّا
تازشی
تشخی اص
همایؼِ
خذٍل - 3
محیط آبی با
مثبت در
عنوان
خلیآنیلین به
فؼالپلی
هَاد فعال
شده تابا مواد
برخی از
مقایسه
جدول 3
چگالی

چگالی ظرفیت

ٍلتاش هیاًگیي

چگالی اًرشی

شوارُ

الىسشٍؿیویایی

0/3 mAcm-1

235

1220

287

[]3

الىسشٍؿیویایی

-1

0/5 mAcm

141

1200

169

[]4

الىسشٍؿیویایی

-1

0/6 mAcm

105

----

----

[]5

الىسشٍؿیویایی

0/6 mAcm

142

1140

162/3

[]6

الىسشٍؿیویایی

1 mAcm

30/4

1120

----

[]7

رٍش سٌتس

جریاى تخلیِ (هیلیآهپر ساعت بر گرم) (هیلی ٍلت) (ٍات ساعت بر کیلَگرم) هرجع

-1

-1

-1

الىسشٍؿیویایی

1 mAcm

127

----

----

[]8

الىسشٍؿیویایی

2 mAcm-1

63

----

52/6

[]9

الىسشٍؿیویایی

2/5 mAcm-1

183

----

----

[]10

-1

الىسشٍؿیویایی

33 mAg

83/4

1100

91/7

[]11

الىسشٍؿیویایی

----

108

----

111

[]12

----

121

----

----

[]13

1120

66/9

[]11

-------

[]14
[]15
[]16

الىسشٍؿیویایی
ؿیویایی

-1

33 mAg

59/7

ؿیویایی
ؿیویایی

75 mAg
80 mAg-1

83/8
75

-------

ؿیویایی

100 mAg-1

75

1030

24

ؿیویایی

-------

44

----

----

[]17

ؿیویایی

125 mAg-1

86/7

1170

101

واس
حاضش

-1
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واهدَصیر ػاصی خلیآًیلیي تا گشافیر تاػث تشّنوٌؾ لَیزش تیي خلیآًیلیي ٍ گشافیر ،زغیینش ؿنىل خلیونش هسلنل ؿنذُ تنِ رساذ

اثر کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ ...

و گرافیت چگالی ظرفیتی معادل  86/7در برابر  73/8میلیآمپر
ساعت بر گرم پلیمر نشان داد .این درحالی است که باتری با
کاتد کامپوزیت دارای افت ظرفیت  %39در طی  100چرخه کامل
تغذیه/تخلیه با جریان  125میلیآمپر بر گرم و باتری با کاتد
مخلوط  %90افت ظرفیت در طی تنها  14چرخه کامل تغذیه/
تخلیه بود .ارتقاء ی بهدستآمده در عملکرد باتری را میتوان
به کامپوزیت سازی گرافیت با پلیمر نسبت داد .این عامل باعث
کاهش مقاومت درونی در اثر پیوند بین پلیمر و گرافیت در زمان
سنتز پلیمر شد افزون بر این تغییر شکل ،ماده کاتدی باعث کاهش
مقاومت پیوند بین گرافیت و پلیمر شد .این تغییرات سبب شد
چگالی ظرفیت ماده کاتدی افزایشیافته و در زمان شارژ به علت
کاهش مقاومت درونی باتری ،سرعت تخریب الکتروشیمیایی
پلیمر کاهش یابد که خود باعث افزایش عمر چرخهای باتری شده
است.

کاتد کامپوزیت پلیآنیلین/گرافیت با ارایه جریان  125میلیآمپر بر
گرم مواد فعال پلیمری ،بیشترین چگالی جریان در بین باتریهای
گزارش شده را داراست .دلیل این نتیجه کاهش مقاومت درونی
باتری روی-پلیآنیلین با مواد فعال کاتدی کامپوزیت پلیآنیلین/
گرافیت بوده که باعث شده تا چگالی انرژی  101وات ساعت بر
کیلوگرم مواد فعال پلیمری ،به دست آید.
نتیجهگیری
کامپوزیت سازی پلیآنیلین با گرافیت باعث برهمکنش قویتر
بین پلیآنیلین و گرافیت ،تغییر شکل پلیمر متصل شده به ذرات
گرافیت ،تغییر نسبت تخلخلهای مزو به میکرو و کاهش مساحت
سطح کامپوزیت نسبت به پلیمر شد که این پدیده در مجموع
باعث ارتقاء هدایت الکتریکی قطب مثبت و در نتیجه کل باتری
میشود .کاتد کامپوزیتی نسبت به کاتد مخلوط شده پلیآنیلین
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Abstract: Polyaniline (PANI) is one of the most promising candidates for industrial application of conducting
polymers. Due to its reversible electrochemical response during anodic oxidation and cathodic reduction, it is
used as secondary batteries active material. In recent years, we see permanent efforts to improve performance
of PANI batteries. So, many researches have been carried out for the improvement of its performance. In this
work, PANI and PANI/G composite were chemically synthesized at 5°C. The characterizations were done
by FTIR, Raman, BET, and SEM. Then PANI and PANI/G composite used as positive active material for
PANI-Zn aqueous rechargeable battery. The prototype AA batteries were constructed and tested by constant
current charge/discharge method between 1700 to 400 mV by 125 mAg-1 current density. It was found that
PANI and graphite interaction was increased by composite formation between PANI and graphite while its
surface area reduced compare to PANI. Then the PANI-G blend and composite were evaluated as battery
cathode active material containing 5.0M ZnCl2 and 2.5M NH4Cl electrolyte at pH 4.0. The discharge curve
of the PANI-Zn batteries containing composite active material showed lower internal resistance than PANI
active material and maximum discharge capacity density and energy density increased up to 86.7 mAhg-1
and 101.44 Whkg-1, respectively (approximately 30% of theoretical value) compairing to 73.8 mAhg-1 and
71.58 Whkg-1 blended active materials. In addition, the PANI-Zn rechargeable battery with composite active
material capacity reduced only 39% after 100 charge/discharge cycles. The mid-point voltages for two type
of active material were 1170 mV and 970 mV, respectively. The PANI-Zn cell containing composite active
material showed better electrical performances for use as a secondary system.
Keywords: Rechargeable Battery, Conductive Polymer, Polyaniline, Composite, Cathodic Active Matterial
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