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 جهت مورفولوژي پودر رويراندمان جريان و تاثير شرايط الکتروليز بر 
  اکسيد نقره‐باتري روي

  
  ۴ جليل وحدتي خاکي،٣يمسعود گودرز، ٢يالد مجتهديم، ١يفيبهرام شر

  
ان، غلظت ي جرير چگاليتاث. شدتوليد  نکاتي زييايز محلول قليق الکترولي از طريتي الکتروليپودر رو

 شرايط آزمايش . شدي بدست آمده بررسي پودر روي بر مورفولوژKOH تيت الکترولنکات و غلظيز
 و ۹ ، ۷، غلظت هاي الکتروليت A/m2 ۳۵۰۰ و ۲۵۰۰، ۱۵۰۰، ۵۰۰چگالي هاي جريان عبارت بودند از 

 راندمان جريان  وزن پودر بدست آمده و. موالر۱/۱ و ۸/۰ ، ۵/۰  غلظت هاي زينکات و موالر۱۱
با جذب  BETه لسپس سطح موثر نمونه هاي پودر روي به وسي. ايط مختلف محاسبه شدشرز در الکترولي

  . انجام گرفتنتايج شد و تحليل اندازه گيري  در يک اليه تک اتمیسطحي گاز نيتروژن

  .موثر سطح مورفولوژي، روي، پودر ،ي باطرالکتروليز،: کليدي هاي واژه

  

  مقدمه
از آن جمله است . صنعتي گوناگوني به کار گرفته مي شوندروي و آلياژ هاي آن در کاربردهاي 

فرايند الکتروليز اولين بار در سال . محافظت در برابر خوردگي و استفاده در باطري هاي اوليه و ثانويه

در . در ابتدا از فرايند هاي اسيدي استفاده مي شد. ]۱[ بصورت صنعتي براي توليد روي به کار رفت۱۹۱۶

مصرف انرژي اين فرايند تقريبا . تحقيقاتي توليد روي قليايي اقتصادي تر دانسته شد طي ۱۹۹۰حوالي 

kwh/kg۷۵/۱ بوده که در مقايسه با kwh/kg۲۶/۳همچنين .  براي فرايند اسيدي به مراتب کمتر است

در اين پژوهش به فرايند الکترووينينگ قليايي براي توليد . ]۲[مشکالت زيست محيطي آن کمتر است

اين .  روي پرداخته شده و تاثير شرايط فرايند بر مورفولوژي پودر حاصل بررسي گرديده استپودر

بررسي از اين جهت حائز اهميت است که هدف ازساخت پودر روي استفاده در باطري هاي قليايي 

ار اين باطري ها از مهم ترين منابع تغذيه هستند که در صنايع هوافضا به ک. روي مي باشد‐اکسيد نقره

استفاده از مواد به . کاربرد هاي زميني آنها نيز عمدتا در دستگاه هاي الکترونيکي است .]۳[گرفته شده اند

شکل پودر با سطح ويژه باال، منجر به افزايش تخلخل و سطح موثر الکترود مي شود و اين باعث کاهش 

ده فعال الکترود و شبکه فلزي با افزايش سطح موثر، تماس بين ما. وزن و بهبود عملکرد باطري مي شود

ن عمليات تخليه کاهش مي انتقال دهنده جريان از آن نيز افزايش مي يابد بنابراين افت ولتاژ باطري در حي

                                                 
 . دانش آموخته کارشناسي ارشد مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايران- 1
 . دانشجوي دکتري مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايران- 2
  . استاديار دانشکده مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايران- 3

 . استاد گروه مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد-4 
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 در .]۵[در پژوهشي ديگر تاثير مواد سورفکتانت بر مورفولوژي پودر روي بررسي شده است. ]۴[يابد

  .]۵،۶،۷ [ است يا عملکرد باطري استناد شدهSEMبررسي مورفولوژيکي پودر نيز غالبا به تصاوير 

  :]۸[ دو واکنش زير در کاتد وجود دارددر فرايند الکتروليز قليايي روي، احتمال انجام
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انجام ) ۲(واکنشي زودتر صورت مي گيرد که پتانسيل کمتري نياز داشته باشد لذا به نظر مي رسد واکنش 

علت . رخ مي دهد و فلز روي رسوب مي کند) ۱(اما در عمل عمدتا واکنش . د گرددشود و هيدروژن آزا

پتانسيل تعادلي ذکر شده مربوط به آزاد شدن هيدروژن از . اين امر به پديده پتانسيل اضافي بر مي گردد

  .سطح الکترود پالتين است در صورتي از سطح ساير فلزات در پتانسيل باالتري متصاعد مي شود

  

   و روش تحقيقمواد
 سه در اين پژوهش. ليايي زينکات صورت گرفت الکتروليز محلول قز طريقتوليد پودر روي الکتروليتي ا

يه پارامترها تغيير داده شد و بق) KOHغلظت(پارامتر چگالي جريان، غلظت زينکات و غلظت الکتروليت 

سپس .  موالر تهيه شدند۱۱ و ۹  ،۷در آب مقطر محلول هاي  KOHبا حل کردن . ثابت نگاه داشته شدند

 موالر زينکات ايجاد ۱/۱ و ۸/۰ ، ۵/۰با انحالل اکسيد روي در هريک از محلول هاي فوق غلظت هاي 

 حجم محلول ،بعد از حل شدن کامل اکسيد روي.  محلول مورد آزمايش قرار گرفت۹ بنابراين ،گرديد

 از يک محفظه پالستيکي به حجم. ه شد از صافي عبور داد رسانده شده سپسml۱۰۰۰ الکتروليت به

ml۱۵۰۰يک ورق روي به ابعاد .  به عنوان وان الکتروليز استفاده شدcm۸*۶  به عنوان کاتد مرکزي و دو

 قرار ت موازي و عمودي در وان به صورcm۴  به عنوان آند در طرفين به فاصله ابعادورق نيکل با همان

کننده ليز از يک يکسوبراي انجام الکترو. فرو رفته و ثابت شدند درون محلول cm۵آند ها و کاتد . گرفتند

  . مشاهده مي شود۱شماتيک تجهيزات سل الکتروليز در شکل . جريان مستقيم استفاده شد

، ۱۵۰۰، ۵۰۰چگالي هاي جريان .  برحسب آمپر بر مترمربع محاسبه شدi=I/A جريان با رابطه چگالي

 محلول مورد ۹بنابراين با توجه به .  محلول آزمايش شدند جهت الکتروليز هرA/m2 ۳۵۰۰ و ۲۵۰۰

 اين.  حالت مختلف توليد شده و مورد برسي قرار گرفت۳۶استفاده، پودر روي الکتروليتي جمعا در 

تروليز داخل يک براي ثابت نگه داشتن درجه حرارت، سلول الک.  آورده شده اند۱حالت ها در جدول 

درجه حرارت سلول در .  در صورت لزوم به آن يخ اضافه مي گرديد آب قرار گرفت ومحفظه بزرگتر

  . الکتروليز يک ساعت بوديزمان آزمايش ها.  ثابت نگاه داشته شدC°۳۰ و C°۲۵کليه آزمايش ها بين 
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  . طرح شماتيک سامانه الکتروليز– ۱شکل

  

ليز خارج کرده و وارد يک رو، جريان برق قطع شده و سريعا کاتد را از وان الکتبعد از پايان هر آزمايش

سطح کاتد جدا شد و وارد آب مقطر از   پالستيکي پودربه وسيله يک کاردک.  آب مقطر نموديمظرف

اين کار تکرار . با آب مقطر شستشو داده شدآنگاه سپس به مدت نيم ساعت به حال خود رها شده . گرديد

 معرف اين نکته با چکاندن. خارج شوداز پودر  ل قليايي باقي مانده تا در نهايت تمام قطرات محلوگرديد

پودر بدست آمده . سپس با استفاده از کاغذ صافي پودر روي از آب جدا شد. تالئين آزمايش مي شدففنل 

 در ظرف در بسته و در  بعد از خشک کردن، نمونه. قرار گرفتC°۸۰ ساعت در کوره با دماي ۲به مدت 

  . شدندالک ۱۴۰ با مش  پودرالکتروليتي هايکليه نمونه. اري شدمحيط خشک نگه د

از انجام آزمايش الکتروليز در شرايط مختلف، پودر روي الکتروليتي با سرعت هاي مختلف رسوب 

 منظور از سرعت رسوب گذاري، وزن پودر رسوب .زن هاي متفاوت بدست آمدگذاري و در نتيجه با و

راندمان . انجام شد گرم ۰۱/۰رازوي ديجيتالي با دقت  اندازه گيري وزن پودر ها با ت.کرده بر ساعت است

  :جريان الکتروليز به وسيله روابط زير بدست مي آيد

t

e

m
m

EC =.     )۱                                                                                           (                                
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AItmt = )۲                                                                                                                                (  

C.Eز، يان الکترولي راندمان جرmeشده پودر، يري وزن اندازه گ A۳۷/۶۵ل  معادي فلز روي جرم اتم ،I 

 و ۲ برابر يت فلز روي ظرفnه، ي ثان۳۶۰۰ند برابر ي زمان انجام فراtان اعمال شده بر حسب آمپر، يشدت جر

F باشدي کولن م۹۶۵۰۰ عدد فاراده برابر .  

 ISI ABTي مدل  روبشيکروسکوپ الکتروني، با استفاده از مبدست آمده روي  هايمورفولوژي پودر

SR-50 براي داشتن معياري کمي . ل مختلف بدست آمدندها با مورفولوژي و اشکاپودر . بررسي گرديد

 در از روش جذب سطحي گاز نيتروژن. ها، سطح موثر پودر اندازه گيري شدجهت مقايسه شکل پودر

استفاده  Quantecharomeساخت  AS-MP 1مدل  BET بوسيله دستگاه يک اليه تک مولکولي،

  .شد استفاده ۱۴۰ مش  الک شده بااز پودرهاي ، پودرجهت اندازه گيري سطح موثر. گرديد
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  يافته ها
 و سطح موثر بدست آمده در هر زيان الکتروليج راندمان جرينتاتي، يط آزمايش ها، وزن پودر الکتروليشرا

 در  تهيه شده از پودرهاSEM نيز نمونه هايي از تصاوير ۲ در شکل . ذکر شده است۱ در جدول آزمايش

  .رده شده استشرايط مختلف آو
  

  . شرايط آزمايش ها به همراه نتايج اندازه گيري وزن پودر، راندمان جريان و سطح موثر پودر روي الکتروليتي‐۱جدول 
 شرايط توليد پودر روي الکتروليتي

 شماره آزمايش
چگالي جريان

(A/m2)  
نکاتغلظت زي

(mol/lit)  
 KOHظتغل

(mol/lit)  

وزن پودر 
روي 

 (g)الکتروليتي 

راندمان 
 (%)جريان 

سطح موثر 
(m2/g) 

1 500 1.272.88 78.68  3.26  
2 1500 1.2714.64  91.61  5.11  
3 2500 1.2717.62  95.62  7.37  
4 3500 1.2725  97.58  7.41  
5 500 1.292.83  77.32  3.85  
6 1500 1.2914.48  90.61  5.29  
7 2500 1.2917.03  94.54  7.65  
8 3500 1.2924.25  94.65  7.68  
9 500 1.2112.76  75.41  3.94  

10 1500 1.21114.16  88.61  5.86  
11 2500 1.21117.14  93.66  7.83  
12 3500 1.21124.05  93.87  7.81  
13 500 0.872.77  74.31  3.68  
14 1500 0.8713.68 85.6  5.16  
15 2500 0.8716.21  88.6  7.52  
16 3500 0.8723,49  91.68  7.56  
17 500 0.892.67  72.95  3.91  
18 1500 0.8913.67  85.54  5.74  
19 2500 0.8916.05  87.7  7.81  
20 3500 0.8923.48  91.64  7.83  
21 500 0.8112.65  72.40  4.12  
22 1500 0.81113.34  83.48  5.97  
23 2500 0.81116  87.43  8.23  
24 3500 0.81122.96  89.61  8.12  
25 500 0.572.61  71.31  3.86  
26 1500 0.5713.35  83.54  5.65  
27 2500 0.5715.66  85.57  8.42  
28 3500 0.5722.97  89.65  8.45  
29 500 0.592.6  71.93  3.97  
30 1500 0.5913.10  81.97  5.91  
31 2500 0.5915.48  84.59  8.84  
32 3500 0.5922.46  87.66  8.89  
33 500 0.5112.58  70.49  4.36  
34 1500 0.51113  81.35  6.14  
35 2500 0.51115.47  84.53  9.1  

36 3500 0.51122.19  86.61  9.14  
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و a(۵۰۰ b(۱۵۰۰ c(۲۵۰۰ان ي جري موالر چگالKOH ۱۱موالر، /. ۵نکات يد شده در غلظت زي تولي پودر روSEMر ي تصاو‐۲کل ش

d( A/m2۳۵۰۰ موالر ، ۸/۰نکات يو غلظت ز KOH ۷ان ي جري موالر و چگالe(۵۰۰ f(۱۵۰۰ g(۲۵۰۰ h( A/m2۳۵۰۰.  
  

  بحث
   تاثير چگالي جريان ‐۱

ان جريان با چگالي جريان در غلظت هاي مختلف زينکات و الکتروليت در ندمرامنحني هاي تغييرات 

با توجه به اين منحني ها مشخص است در همه غلظت هاي زينکات و الکتروليت .  رسم شده است۳شکل 

با افزايش چگالي جريان، راندمان جريان در فرايند الکتروليز افزايش يافته و شيب اين افزايش در جريان 
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 تغيير A/m2۲۵۰۰ر کمتر است به طوري که در برخي موارد در چگالي جريان باالتر از هاي باالت

علت اين تغيير شيب را مي توان به اين صورت بيان نمود که در . محسوسي در راندمان مشاهده نمي شود

با افزايش . ]۹[ذاري روي از هيدروژن کمتر استکليه چگالي هاي جريان، پتانسيل اضافي رسوب گ

، اختالف پتانسيل اضافي روي و هيدروژن افزايش يافته و پس از قدري  A/m2۵۰۰چگالي جريان از 

واضح است که هرچه اختالف بين پتانسيل اضافي رسوب گذاري روي و . افزايش، دوباره کاهش مي يابد

  . کاهش مي يابدهيدروژن بيشتر باشد رسوب گذاري روي راحت تر بوده و نرخ آزاد شدن هيدروژن 

   تاثير غلظت زينکات‐۲
در تمام حاالت چگالي .  رسم شده است۴منحني هاي تغييرات راندمان جريان با غلظت زينکات در شکل 

جريان و غلظت الکتروليت، با افزايش غلظت زينکات راندمان جريان افزايش يافته و مي توان اين افزايش 

 است که با را مي توان چنين بيان کرددليل اين پديده . ترا در بازه مورد آزمايش خطي در نظر گرف

منجر به اين کاهش  .]۱۰[ گاز هيدروژن کاهش خواهد يافتافزايش غلظت زينکات، نرخ آزاد شدن

  .افزايش رسوب گذاري روي و در نتيجه افزايش راندمان جريان مي گردد

   تاثير غلظت الکتروليت‐۳
مشخص است . ن جريان با غلظت الکتروليت نيز ترسيم شده است منحني هاي تغييرات راندما۴در شکل 

که در کليه چگالي هاي جريان و غلظت هاي مختلف زينکات با افزايش غلظت الکتروليت، راندمان 

علت را مي توان چنين بيان کرد . در اينجا نيز مي توان تغييرات را خطي دانست. جريان کاهش يافته است

اين امر باعث کاهش . ]۱۱[وژن توليد شده افزايش مي يابدکتروليت حجم هيدرکه در غلظت هاي باالي ال

 مشاهده مي ۴ و ۳با توجه به شکل هاي . رسوب گذاري روي و در نتيجه کاهش راندمان جريان مي شود

 موالر و ۲/۱ ، غلظت زينکات A/m2۳۵۰۰شود که بيشترين راندمان جريان مربوط به چگالي جريان 

 توصيه نمي شود زيرا A/m2۳۵۰۰افزايش چگالي جريان به بيش از .  موالر مي باشد۷غلظت الکتروليت 

  .منجر به افزايش قابل توجه دماي الکتروليت و اتالف بخشي از انرژي الکتريکي مي گردد
  

  
  . موالرa(۵/۰ b(۸/۰ c(۲/۱جريان با چگالي جريان و غلظت زينکات رات راندمان يي تغ‐۳شکل 
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تغييرات راندمان   موالر وc(KOH ۱۱ موالر b(KOH ۹ موالر a(KOH ۷ راندمان جريان با غلظت زينکات در  تغييرات‐۴شکل 

  . موالر۵/۰زينکات )f موالر ۸/۰زينکات )e موالر ۲/۱زينکات )d در KOHجريان با غلظت 
  

   و آزمايشات اندازه گيري سطح موثر پودر رويSEM تحليل تصاوير ‐۴

رايط مختلف، با افزايش چگالي جريان، پودر روي از حالت کروي و فشرده به مشاهده مي شود که در ش

. تغييرات سطح موثر نيز اين روند را نشان مي دهد. تدريج به صورت پراکنده و دندريتي تغيير يافته است

 سطح موثر به صورت خطي A/m2۲۵۰۰ تا ۵۰۰ مشاهده مي شود با افزايش چگالي جريان از ۵در شکل 

چنان که ذکر .  تغيير قابل توجهي در سطح موثر رخ نمي دهدA/m2۳۵۰۰افته و بعد از آن در افزايش ي

سرعت اين واکنش به . رخ مي دهد) ۱(شد رسوب گذاري روي در فرايند الکتروليز مطابق واکنش 

در چگالي هاي جريان کم، رسوب گذاري فلز روي به آهستگي انجام مي . چگالي جريان بستگي دارد

با افزايش چگالي جريان و سرعت . در نتيجه رسوبات تقريبا متراکم و کروي شکل ايجاد مي شوندپذيرد 

همچنين شايد بتوان گفت که با افزايش چگالي . تشکيل رسوبات، مورفولوژي دندريتي ايجاد مي گردد

ابد و اين جريان در حال عبور از سطح، با توجه به انرژي باالتر، نقاط مستعد براي رسوب افزايش مي ي

  .روند رشد دندريتي را تسهيل مي کند
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علت اين .  مشاهده گرديد که با کاهش غلظت زينکات تراکم رسوبات کاهش مي يابدSEMدر تصاوير 

 مشاهده ۶در شکل  .پديده آن است که در غلظت هاي پايين زينکات هيدروژن بيشتري آزاد مي گردد

اين تغيير سطح موثر در چگالي هاي . وثر باالتر استمي شود که در غلظت هاي پايين زينکات سطح م

 تغيير محسوسي را در مورفولوژي پودر با SEMتصاوير .  نمايان تر استA/m2۳۵۰۰ و ۲۵۰۰جريان 

  .گيري سطح موثر نيز نمايانگر افزايش بسيار جزئي است اندازه.  الکتروليت نشان نمي دهدافزايش غلظت

  
  . موالرc(۵/۰ موالر b(۸/۰ موالر a(۲/۱گالي جريان و غلظت زينکات  تغييزات سطح موثر با چ‐۵شکل 

  

  
تغييرات سطح موثر با غلظت  موالر و/. c(۵ موالر b(۸/۰ موالر a(۲/۱ در غلظت زينکات KOH تغييرات سطح موثر با غلظت ‐۶شکل 

  . موالرf (۱۱ موالر e (۹ موالر KOH d (۷زينکات در غلظت 
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  تيجه گيرين
ليد پودر روي الکتروليتي از طريق الکتروليز محلول قليايي زينکات با افزايش چگالي جريان، در فرايند تو

همچنين مورفولوژي پودر روي الکتروليتي از حالت فشرده و کروي به . راندمان جريان افزايش مي يابد

 ۵/۰زينکات از با افزايش غلظت  .دندريتي تغيير فرم مي يابد در نتيجه سطح موثر پودر بيشتر خواهد شد

 موالر، راندمان جريان افزايش مي يابد اما ۷ موالر تا ۱۱ موالر و کاهش غلظت الکتروليت از ۲/۱موالر تا 

تاثير غلظت .  کروي تغيير کرده و سطح موثر کاهش مي يابد حالتمورفولوژي پودر از حالت دندريتي به

الکتروليتي دندريتي داراي سطح موثر نمونه هاي پودر روي . زينکات بيش از غلظت الکتروليت است

 موالر ۵/۰بنابر غلظت زينکات . روي خواهند بود‐باالتر و کارايي مطلوب تري در باتري هاي اکسيد نقره

  . موالر استفاده شده منجر به پودر مناسب تري مي گردند۱۱و الکتروليت 
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The effect of electrolysis circumstances on current efficiency and Zinc 

powder morphology produced for Zn-AgO batteries. 
 

B.Sharifi41, M.Mojtahedi*2, M.Goodarzi3, J.Vahdati Khaki4 
* mojtahedi@iust.ac.ir 

 
Electrolytic zinc powder were produced in alkaline zincate solutions. The effect of  current 
density and zincate and KOH concentration on powder morphology were investigate. 
Testing circumstances were current densities of 500, 1500, 2500 and 3500 A/m2, electrolyte 
concentrations of 7, 9 and 11 molar and zincate concentration of  0.5, 0.8 and 1.1 molar. 
Weight of prepared powders were measured and current efficiencies of electrolysis 
processes were calculated. Then the effective surface of powder samples measured by 
monatomic surface layer nitrogen absorption by BET. The gained results were analyzed.  
 
Key words: Electrolysis, Battery, Zinc Powder, Morphology, Effective Surface. 
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