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 Abstract     Among various active materials, nickel hydroxide is one of the most promising 

pseudocapacitive materials, however its electrochemical performance is restricted because 

of its low conductivity and weak stability. To overcome these problems, there are several 

solutions including making it composite with electrically conductive materials such as 

metal particles, various carbon materials, and conductive polymers. Also, removing the 

insulating polymer binder used in preparing the electrode can reduce the internal 

resistance of the electrode and thus leads to the improvement of its energy storage 

performance. In this research, a novel, facile and efficient approach has been used to 

prepare a binder free nickel hydroxide electrode, which includes the layer-by-layer 

chemical deposition of nickel hydroxide nanoparticles with β-phase structure on nickel 

foam. Structural characterization and surface morphology of the as-prepared electrode was 

investigated using X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) and field emission scanning electron microscopy (FESEM). Also, the energy 

storage performance of the prepared supercapacitor electrode was evaluated using cyclic 

voltammetry and galvanostatic charge-discharge techniques. Briefly, the prepared 

electrode showed a specific capacitance of 767 F g-1 in a discharge current density of 1 A 

g-1 and a cyclic stability of 91.4% after 1000 cycles. 
. 
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1. INTRODUCTION 

In recent years, energy storage is one of the most 

important topics in the scientific community. With the 

increasing progress of human societies, the consumption 

of energy, especially clean energy, has accelerated, 

which is due to concerns about environmental pollution 

[1]. As one of the most advanced energy storage devices, 

supercapacitors have significant capability and 

efficiency in the world of electronics due to their high 

energy storage capacity and very high cycle stability [2]. 

Pseudocapacitors, in which the electric charge is stored 

through an oxidation/reduction process, use metal 

oxides and nitrides such as RuOx, MnOx and VN as well 

as conducting polymers such as polyaniline as electrode 

material [3]. Nickel hydroxide (Ni(OH)2) is one of the 

best electroactive materials for pseudocapacitors due to 

its convenient synthesis, environmentally friendliness, 

low cost and acceptable theoretical specific capacitance 

[4]. However, this electrode material has relatively low 

electrical conductivity, which has reduced its practical 

specific capacitance. Due to the very low electrical 

conductivity of binder used in preparing practical energy 

storage electrodes such as polyvinylidene fluoride 

(PVDF), in the present research, a simple and efficient 

approach was used to prepare binder free nickel 

hydroxide supercapacitor electrode, which is based on 

layer-by-layer deposition of active material by chemical 

precipitation method on nickel foam current collector 

and without using any expensive equipment. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Before chemical deposition of active material on the 

substrate, the nickel foam must be free of any pollution 

and oxide layer. For this purpose, the nickel foam was 

immersed in a 1 M HCl solution for about 10 minutes to 

remove the surface oxide layer following with rinsing 

with distilled water. In order to deposit nickel hydroxide 
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nanoparticles on nickel foam, three solutions were 

prepared as follows, and the nickel foam substrate was 

immersed in these solutions, respectively:  

1. The first solution was a 1% aqueous solution of 

ammonia at room temperature.  

2. The second solution was 0.2 M nickel nitrate aqueous 

solution containing 1.5wt% Triton X-100 surfactant at 

room temperature.  

3. The third bottle contains pure double distilled water 

at 80 C. 

The chemical deposition of nickel hydroxide on nickel 

foam was conducted by successive immersion in 

solutions number (1) to (3). Briefly, the cleaned nickel 

foam substrate was immersed in the first solution, i.e. 

1% ammonia solution, for 5 seconds, and then it was 

immediately transferred to the second solution 

containing nickel ions and is immersed in it for 15 

seconds until the nickel ions react with the hydroxide 

ions absorbed on the nickel foam and nickel hydroxide 

is precipitated. Finally, the electrode is transferred to 

pure water with a temperature of 80 C and placed in it 

for another 15 seconds. The structural and chemical 

characterization of the prepared electrode was 

conducted using XRD and FTIR, respectively. Also, the 

surface morphology of the as-prepared electrode was 

evaluated by FE-SEM. Furthermore, the 

electrochemical charge storage performance of the 

prepared electrode was evaluated in a three electrode 

cell containing 6M KOH aqueous electrolyte using 

cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge 

techniques.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Characterization of nickel hydroxide electrode 

Figure 1 shows the XRD pattern of the nickel foam 

with and without chemical deposited active material. As 

can be seen in this figure, regardless of the peaks related 

to pure nickel, the other peaks are related to crystal 

planes (001), (100), (101), (102), (110) and (111), 

respectively. The peaks correspond to the card number 

117-14, which is related to the beta phase of nickel 

hydroxide (β-Ni(OH)2) with a hexagonal crystal 

structure [5].  

 

 

 
 

Figure 1. XRD patterns of the bare nickel foam and nickel hydroxide electrode 

 

FESEM images of the bare nickel foam and nickel 

foam coated with nickel hydroxide in various 

magnifications are shown in Figure 2. It can be seen that 

the precipitated nickel hydroxide active material has a 

three-dimensional porous morphology with a well-

arranged flower-like structure, and they consist of nano-

sheets that are intersected with each other. This unique 

structure can prevent their agglomeration and causes the 

maintenance and stability of their porous and three-

dimensional morphology. The obtained three-

dimensional porous structure has many advantages for 

charge storage because the electrolyte ions can easily 

migrate to the active material and thus increases its 

electrochemical utilization. Finally, an increase in the 

specific capacity and an improvement in the rate 

capability of the prepared electrode are expected.  

 

 

 
 

Figure 2. FESEM images of the (a) bare nickel foam and (b) Ni(OH)2 deposited nickel foam 
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3.2. Electrochemical performance of nickel 

hydroxide electrode 

Figure 3(a) shows the CV curve of the nickel 

hydroxide electrode at the scanning rate of 10 mV s-1. 

As can be seen, the voltammogram has two oxidation 

and reduction peaks, which appeared at a voltage of 

about 0.38 and 0.15 V (vs. Ag/AgCl reference 

electrode), respectively. The existence of these peaks are 

attributed to faradic reactions of oxidation/reduction, 

which is characteristic of the charge storage mechanism 

in electrochemical pseudocapacitors. To better 

understand the rate capability of the prepared binder free 

nickel hydroxide electrode, the specific capacitance of 

the electrode was calculated at various current rates, and 

the results are shown in Figure 3(b). It can be seen that 

with the increase in the discharge current rate, the 

electrode capacity decreases. This behavior is 

observable in all pseudocapacitive electrodes, and is due 

to the insufficient time for electrolyte ions to difuse into 

the active material of the electrode. However, it can be 

calculated that despite the 10-fold increase in the 

discharge current rate from 1 to 10 A g-1, the capacitance 

has decreased from 767 to 305 F g-1, which indicates a 

60.2 percent decrease in specific capacitance. 

 
 

 

 

Figure 3. (a) Cyclic voltammetry and (b) current rate performance of the nickel hydroxide electrode 

 

4. CONCLUSION 

In the present research, nickel hydroxide was 

deposited on the nickel foam current collector with a 

new method of layer-by-layer chemical deposition 

without using any non-conductive polymer binders. The 

structural and morphological characterization as well as 

charge storage performance of the prepared electrode 

was carefully investigated. The results showed the 

successful precipitation of the beta phase of nickel 

hydroxide with a porous and three-dimensional structure 

consisting of intersected nanosheets, which show a high 

specific capacity of 767 F g-1 at a current rate of 1 A g-1. 

Also, the prepared electrode showed good cyclic 

stability with 90.6% capacitance retention after 1000 

charge and discharge cycles. Finally, the obtained 

results show that the proposed method for preparing the 

electrode can be promisingly employed in preparing of 

other supercapacitor and batteries electrodes. 
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 یکلبر سطح فوم ن هیبه ال هیال ییایمیش

 

 3 مهدی دلشاد چرمهینی ، 2 جواد رحیمی جونقانی ،*1 مهدی کزازی
 

 ایران ،همدان ،مالیر ،دانشگاه مالیر ،دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی 0
 ایران ،چهارمحال و بختیاری ،شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،کارشناسی، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی 2
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 :مقاله خچهیتار
 0311/؟؟/؟؟: هیاول ثبت

 0311/؟؟/؟؟: شده اصالح نسخة افتیدر

 0011/؟؟/؟؟: یقطع رشیپذ

است  ازنیخمواد شبه نتریتیو با قابل نیاز مستعدتر یکی کلین دیدروکسیمواد فعال مختلف، ه نیدر ب     هدیچک 

 نیغلبه بر ا یمحدود شده است. برا فیضع یداریو پا نییپا یکیالکتر تیهدا لیآن به دل ییایمیعملکرد الکتروش یول

 ینانواع مواد کرب ،یمانند ذرات فلز تهیسیالکتر یکردن آن با مواد هاد تیاز جمله کامپوز متعددی یمشکل، راه کارها

بب س تواندیمورد استفاده در ساخت الکترود م ینارسانا بسپارحذف چسب  ن،یرسانا، وجود دارد. همچن یهابسپارو 

 ق،یتحق نیدر آن شود. در ا یانرژ سازیرهیمنجر به بهبود عملکرد ذخ جهیالکترود شده و در نت یکاهش مقاومت داخل

-استفاده شده است که شامل رسوب کلین دیدروکسیالکترود بدون چسب ه هیته یروش نو، ساده و کارآمد برا کیاز 

ساختار و  یابیمشخصه. باشدیم کلیبر سطح فوم ن βبا فاز  کلین دیدروکسینانوذرات ه هیبه ال هیال ییایمیش نشانی

( و FTIR) هیفور لیمادون قرمز تبد یسنج فی، طX توشده با استفاده از پراش پر هیالکترود ته یسطح یمورفولوژ

 سازیرهیعملکرد ذخ ن،یقرار گرفت. همچن ی( مورد بررسFESEM) یدانیم لیگس یروبش یالکترون کروسکوپیم

 یابید ارزمورابت ث انیجر هیتخل -و شارژ ایچرخه یولتامتر هایشده با استفاده از روش هیته یالکترود ابرخازن یانرژ

و  A g 0-1 یهتخل انیجر یدر چگال F g 717-1  ژهیو تیظرف یشده دارا هیقرار گرفت. به طور خالصه، الکترود ته

 .باشدیچرخه م 0111پس از  1/11% ایچرخه یداریپا
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 :هادواژهیکل
 ابرخازن،

 الکترود بدون چسب،

 ،βهیدروکسید نیکل 

 کارایی الکتروشیمیایی

 

 

 مقدمه -1
-موضوع مهمتریناز  یکی یانرژ رهیذخ ریاخ یدر سال ها

 جوامع بشری،روز افزون  شرفتیاست. با پ یجامعه علم یها

سرعت گرفته  زینهای پاک به خصوص انرژی یمصرف انرژ

های زیست محیطی ها از آلودگیکه این به خاطر نگرانی است

م حجم ک یکیالکترون لیوسا عیتوسعه سر با باشد. همچنینمی

 
 

1 Mobile phones 
2 Laptops 
3 Systems 
4 Supercapacitors 

 رهیذخ 3هایسامانهبه  ازین 2هاو لپ تاپ 0های همراهنظیر تلفن

 یتوان و انرژ یمدت با چگال یمن، طوالنیبه صورت ا یانرژ

 یبرا یمختلف لی[. وسا0شود ]یم بیش از پیش احساسباال 

و ..... وجود  0هاها، ابرخازنها، خازنیباتر لیاز قب یانرژ رهیذخ

 دارند.

 رهیخذ لیوسا نیترشرفتهیپ یکی از ها به عنوانابرخازن
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 یداریو پا یانرژ رهیذخ یباال تیبه واسطه ظرف یانرژکننده 

قابل  ییو کارا تیقابل ک،یالکترون یایباال در دن بسیار یاچرخه

 2 نیب نییولتاژ شکست پا یها دارا[. اما آن3و2] دارند یتوجه

 دانیرا در م یکیها بار الکترابرخازننوعی از باشند.  یولت م 3تا 

شده است،  لیتشک تیالکترودها و الکترول نیکه در ب یکیالکتر

 ،ی بار الکتریکیسازرهیذخ 0ساز و کارکنند. بر اساس یم رهیذخ

 هیال یهاخازن (0) شوند:یم میها به دو دسته تقسابرخازن

در حالت  هانوع خازن نیدر ا ( کهEDLC) 2دوگانه الکتریکی

رده و کعبور ن ترودهااز فصل مشترک الک یالکترون چیآل هدهیا

ل در فص کیبه صورت استات یکیالکتر یبار و انرژ رهیذخ

 . در واقع رفتارردیگیصورت م تیمشترک الکترود/الکترول

-شبه خازن (2) [.0-1است ] 3کیفاراد ریحالت غ نیدر ا ستمیس

 ایشاکس ندیفرا کانجام ی قیاز طر یکیها بار الکترکه در آن 0ها

ی هانوع خازن نیا شود. دریم رهیخازن ذخ در کاهش / 

 نیه در اک یاست. مواد کیانتقال بار از نوع فاراد الکتروشیمیایی

را  ایاح و ونیداسیاکس تیقابل دیروند بایها به کار مخازننوع ابر

به ها  EDLC ساز و کارداشته باشند.  ریپذبه صورت برگشت

 ترولیتالکبا فصل مشترک الکترود با مساحت  میصورت مستق

 ارساز و کبا  یشتریب یانرژ یسازرهیمتناسب است. امکان ذخ

 انههای الیه دوگابرخازننسبت به  ،یرفتار شبه خازنیعنی دوم، 

 ترنییتوان پا یچگال یرفتار شبه خازن ،وجود نیوجود دارد. با ا

رفتار شبه  یکه دارا یدارد. مواد یکمتر یاچرخه یداریو پا

و  xRuO ،xMnOمانند  دهایترین و دهایهستند شامل اکس یخازن

VN ساز و کارشوند. یم نیلیآن یمانند پل یهاد 8یهابسپار زین و 

  [.7-02] دارد یبستگ یها به نوع ماده الکترودعملکرد ابرخازن

سنتز سهل و  لی( به دل2Ni(OH)) کلین دیدروکسیه

یژه ی، ظرفیت وصرفه اقتصاد ست،یز طیبا مح یراحت، سازگار

اکسایش/کاهش بخش  تیو عملکرد رضا قبولتئوری قابل 

-شبه یابرالکترودی  فعال مواد نیاز بهتر یکی ییایمیلکتروشا

هیدروکسید نیکل به عنوان [. 03-08] آیدها به شمار میخازن

یک ماده مهم و کاربردی در علم شیمی، فیزیک و مواد شناخته 

ت فوتوکاتالیسشده است که دارای کاربردهای بسیاری از جمله 

[، 05[، باتری ]03[، ابرخازن ]07[، الکتروکاتالیست ]01]

 
1 Mechanism 
2 Electrical double layer capacitors 
3 Non-faradic 
4 Pseudocapacitors 

بر اساس باشد. [ و غیره می01سنسورهای الکتروشیمیایی ]

بندی بقهط βو  αساختار کریستالی، هیدروکسید نیکل به دو فاز 

فاز بتای هیدروکسید نیکل با بروسیت [. 21شود ]می

(2Mg(OH)هم )،های فاز آلفا از الیه ساختار است . همچنین

 ها توسطالی الیهتشکیل شده است که البه 2Ni(OH)-βموازی 

 αفاز  . قابل توجه است که[20] اندهای آب اشغال شدهمولکول

بدیل ت βناپایدار بوده و اغلب در فرآیند تهیه به سرعت به فاز 

با توجه به اینکه در بسیاری از کاربردها اندازه و  [.22شود ]می

های ها دارد، روشتوجهی بر عملکرد آنل ذرات تاثیر قابلشک

ند که اسنتز متنوعی برای تهیه هیدروکسید نیکل استفاده شده

نشانی ، رسوب[23] نشانی شیمیاییتوان به رسوبمی

[ و غیره 21هیدروترمال ][، 28ژل ]-، سل[20] الکتروشیمیایی

 اشاره کرد. 

 ویژه تیظرف NiOنسبت به  2Ni(OH) نکهیا رغمیعل

مقاومت  و نییپا یساختار یداریپا لیدارد، به دل یترباال تئوری

 ،در آن با محدودیت مواجه استباال، انتقال الکترون  یکیالکتر

[. 21دارد ] ینییپا یکیالکتر تیهدا 2Ni(OH)که  یمعن نیبه ا

دن و باال بر یساز رهیمشکل و بهبود عملکرد ذخ نیرفع ا یبرا

وجود دارند  ینگوناگو یهاروش  2Ni(OH) یکیالکتر تیهدا

 یداریپا نیو همچن یکیالکتر تیتوان هدایها مکه به کمک آن

 بهتر ییایمیالکتروش عملکردبدست آوردن  یآن را برا یساختار

کردن مواد فعال  1یکی از راهکارهای اساسی کامپوزیتبهبود داد. 

ت که از سبر پایه هیدروکسید نیکل با مواد رسانای الکتریکی ا

های هادی و ذرات توان به انواع مواد کربنی، بسپار این بین می

های سنتی ساخت الکترود فلزی اشاره کرد. همچنین، در روش

 7عایق الکتریسیته مانند پلی وینیلیدن فلوراید بسپاراز یک 

(PVDFبه  عنوان چسب )برای اتصال مواد فعال به سطح  5

وی سطح بر ر بسپارشود که این اتصال دهنده الکترود استفاده می

ذرات فعال نشسته و باعث افزایش مقاومت داخلی الکترود و در 

توجه عملکرد الکتروشیمیایی و قابلیت ذخیره نتیجه افت قابل

وان تشود. برای غلبه بر این مشکل میکنندگی انرژی الکترود می

ترود سطح الک مواد فعال را مستقیما و بدون استفاده از چسب بر

های مختلفی نظیر این هدف از روش پوشش داد که برای

5 Polymers 
6 Composite 
7 Polyvinylidene fluoride 
8 Binder 
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و ...  0نشانی الکتروفورتیکنشانی الکتروشیمیایی، رسوبرسوب

 . استفاده شده است

در تحقیق حاضر، از یک روش ساده و کارآمد برای 

ساخت الکترودهای ابرخازنی بدون چسب استفاده شده است که 

ه الیه مواد فعال به روش شیمیایی و نشانی الیمبتنی بر رسوب

ود باشد. الکترای میگیری از هرگونه تجهیز پرهزینهبدون بهره

یابی شد و عملکرد های مختلفی مشخصهتهیه شده با روش

سازی انرژی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور خالصه ذخیره

ان شنتایج به دست آمده عملکرد قابل قبول الکترود تهیه شده را ن

دادند که امیدواری برای استفاده از این روش در تهیه انواع 

ها را افزایش ها و ابرخازنالکترودهای بدون چسب در باتری

 دهد. می

 

 قیتحق روش -2 
در این پژوهش، همه مواد اولیه شامل نیترات نیکل، 

اسید کلریدریک، استون،  X-2100هیدروکسید آمونیوم، تریتون 

اتانول، هیدروکسید پتاسیم مورد استفاده از درجه آزمایشگاهی 

از آب  نیهمچناند. آلمان خریداری شده 3بوده و از شرکت مرک

ده شاستفاده  شیبه عنوان حالل در تمام مراحل آزمادوبار تقطیر 

 است.

 

 سازی بستر فوم نیکلآماده -2-1

بستر، فوم نیکل باید عاری از  نشانی بر رویقبل از الیه

م . برای این منظور، ابتدا فوهرگونه آلودگی و الیه اکسیدی باشد

برش داده شد؛ زیرالیه پس از  متر سانتی 0×2ابعاد  نیکل در

برای مدت  HClشستشو با مواد شوینده در محلول یک موالر 

ور شد تا الیه اکسیدی سطحی زدوده دقیقه غوطه 01زمان حدود 

محلول اتانول قرار گرفت  در پس از شستشو با آب فراوانو  شود

ها از سطح حذف شوند. در نهایت زیرالیه ها و چربیتا آلودگی

گردید تا در مرحله بعد نانوذرات خشک  0کنخشکمورد نظر در 

 ی شوند. نشانهیدروکسید نیکل بر روی آن الیه

 

 هاسازی محلولآماده -2-2

 
1 Electrophoretic deposition 
2 Triton X-100 

ذرات هیدروکسید نیکل بر روی دهی نانو برای پوشش

فوم نیکل احتیاج به تهیه سه محلول به صورت زیر است که 

های مشخص در این زیرالیه فوم نیکل به ترتیب برای زمان

 شود:ور میها غوطهمحلول

باشد که در آمونیاک میوزنی  %0 آبی محلول اول محلول .0

 گیرد.دمای محیط مورد استفاده قرار می

 حاویموالر نیترات نیکل  2/1ول محلول دوم محل .2

باشد. برای تهیه این می X-100سورفکتانت تریتون 

 بهگرم نیترات نیکل شش آبه را  10/2محلول ابتدا 

مقداری آب دو بار تقطیر اضافه کرده و پس از انحالل 

را به محلول  X-100میلی لیتر تریتون  8/0کامل، مقدار 

میلی  81را به  کنیم و در نهایت حجم محلولاضافه می

مورد  نیز در دمای محیط دومرسانیم. محلول لیتر می

 گیرد.استفاده قرار می

 باشد که تار خالص مییبشر سوم حاوی آب دوبار تقط .3

C51 شود.گرم می 

       

 رسوب شیمیایی نانوذرات هیدروکسید نیکل -2-3

نشانی هیدروکسید نیکل بربستر فوم نیکل توسط  الیه

-( صورت می3( تا )0های شماره )متوالی در محلولوری غوطه

-نشانی شیمیایی را نشان میشماتیکی از روند الیه 0گیرد. شکل 

دهد. به طور خالصه، زیرالیه فوم نیکل تمیز شده در محلول اول 

ور شده و سپس از ثانیه غوطه 8برای  آمونیاک %0یعنی محلول 

حلول آمونیاک شود و با تکان دادن مدرون محلول خارج می

له شود. سپس الکترود بالفاصاضافی از روی الکترود گرفته می

های نیکل در آن قرار دارند منتقل شده و به محلول دوم که یون

 هایبا یون نیکلهای گیرد تا یونثانیه در آن قرار می 08ای رب

هیدروکسید جذب شده بر بستر فوم نیکل واکنش داده و 

. در نهایت الکترود به بشر آب ندکهیدروکسید نیکل رسوب 

ثانیه دیگر در آن قرار  08منتقل و برای  C 51خالص با دمای 

گیرد. مراحل صورت گرفته تا اینجا به عنوان یک چرخه در می

ها ضخامت الیه شوند که با تکرار این چرخهنظر گرفته می

ا هیابد. بنابراین بسته به ضخامت مورد نظر چرخهافزایش می

شوند. شوند و در نهایت الکترودها در آون خشک میمی تکرار

3 Merck 
4 Oven 
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ای درنظر گرفته شد که وزن متوسط ماده ها به گونهتعداد چرخه

فعال هیدروکسید نیکل در هر سانتی متر مربع از الکترود حدود  

نشانی شیمیایی هیدروکسید نیکل رسوبمیلی گرم باشد.  0

 شود:های زیر خالصه میتوسط واکنش

 OH 4+O ↔ NH2+ H 3NH +¯                    (    0)واکنش 

¯ O2+ 6H(      2)واکنش 
3+ 2NO 2+O → Ni2.6H2)3Ni(NO 

  Ni(OH) ¯+ 2OH 2+Ni →2↓(                          3)واکنش 

ه دهد کدر واقع در این سه مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ می

مرحله اول بر روی سطح های هیدروکسید در شامل جذب یون

(؛ جذب یون نیکل بر روی 0فوم نیکل طبق واکنش شماره )

در ادامه رسوب درجای ( و 2سطح الکترود طبق واکنش شماره )

(؛ زدودن 3هیدروکسید نیکل در همان محل طبق واکنش شماره )

وری در آب ذرات شل و اتصال نیافته به زیرالیه در اثر غوطه

فقط ذرات متصل در هر مرحله باقی مقطر در مرحله سوم تا 

 بمانند.

 
نشانی نانوذرات هیدروکسید . شماتیکی از فرآیند رسوب0شکل 

 نیکل بر بستر فوم نیکل.

 

 مشخصه یابی اکترود هیدروکسید نیکل -2-2

و ساختاری پوشش ایجاد شده با استفاده از  0فازی تحلیل

MPD PRO -X'Pert- مدل  ،XRD) 2پراش اشعه ایکس

PW3040/60)  و با زاویه روبشی2  درجه انجام شد.  51تا  8از

-فیز  طبا استفاده ا کلین دیدروکسیهماده فعال  ییایمیساختار ش

ساخت شرکت ( FTIR) 3مادون قرمز هیفور لیتبد یسنج

BRUKER همچنین، مورفولوژی قرار گرفت.  یمورد بررس

وبشی رسطحی الکترود تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی 

 XMU-MIRA3 TESCANمدل  (SEM-FE) 0نشر میدانی

 
1 Phase analysis 
2 X-ray diffraction 
3 Fourier-transform infrared spectroscopy 

 ارزیابی شد.

 

 رودتبررسی الکتروشیمیایی الک -2-3

بررسی کارایی الکتروشیمیایی الکترود ابرخازنی در 

استات گالوانو-سیستم سه الکترودی دستگاه پتانسیواستات

Autolab و  8ایهای ولتامتری چرخهبا استفاده از روش

یان ثابت انجام شد که در آن از الکترود استاندارد جر 1شارژ/تخلیه

و پالتین به ترتیب به عنوان الکترود  (Ag/AgCl)نقره/نقره کلرید 

مرجع و کمکی بهره گرفته شد. همچنین، الکترود تهیه شده به 

عنوان الکترود کاری مورد استفاده قرار گرفت. الکترولیت مورد 

د پتاسیم در دمای اتاق موالر هیدروکسی 1استفاده محلول آبی 

های روبش پتانسیل ای، در نرخهای ولتامتری چرخهبود. آزمون

ولت  7/1تا  -0/1میلی ولت بر ثانیه در بازه پتانسیل  81تا  8

های انجام شدند. آزمون Ag/AgClنسبت به الکترود مرجع 

 01و 8، 2، 0های ثابت مختلف شارژ/تخلیه در چگالی جریان

گیری شدند. ظرفیت ویژه الکترودهای دازهآمپر بر گرم ان

-( )مطابق منحنیΔtابرخازنی تهیه شده با استفاده از زمان تخلیه )

تخلیه( الکتروشیمیایی مطابق معادله -های تخلیه در آزمون شارژ

 بدست آمدند. 0
 

 = C                                         (           0)معادله
𝑖 ∗ ∆𝑡 

𝑚 ∗ ∆𝑉
 

 

 (i)گرم، بر فاراد برحسب خازن ویژه ظرفیت (C)رابطه  این که در

وزن ماده فعال برحسب میلی  (m)بر حسب آمپر،  تخلیه جریان

 [.27ولت است ] برحسب پتانسیل بازه )∆(Vگرم و 

 

 نتایج و بحث -3
 یابی الکترود هیدروکسید نیکلمشخصه -3-1

ساختار فازی الیه نازک پوشش داده شده بر سطح فوم 

الگوی  2نیکل با استفاده از پراش اشعه ایکس بررسی شد. شکل 

از سطح فوم نیکل بدون پوشش و همچنین  Xپراش اشعه 

طور که در این شکل دهد. همانالکترود تهیه شده را نشان می

، الصهای مربوط به نیکل خشود، صرف نظر از پیکمی مالحظه

4 Field emission scanning electron microscopy 
5 cyclic voltammetry 
6 Galvanostatic charge/discharge 
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های مشخص شده به ترتیب مربوط به صفحات سایر پیک

-می (000) و (001(، )012(، )010(، )011(، )110)بلورین 

مطابق  00-007های مشخص شده با شماره کارت باشند. پیک

( با 2Ni(OH)-βهستند که مربوط به فاز بتای هیدروکسید نیکل )

همچنین، مشاهده [. 25باشد ]می 0ساختار کریستالی هگزاگونال

شود که این فاز خالص است و فاز آلفای هیدروکسید نیکل می

 خورد. به چشم نمی

 

 
الکترود  اشعه ایکس فوم نیکل خالص والگوی پراش . 2شکل 

 هیدروکسید نیکل.

  

به منظور بررسی بیشتر ساختاری الکترود تهیه شده، از 

استفاده شد.  (FTIR)ریه فو سنجی مادون قرمز انتگرالطیف

به دست آمده از پوشش خراشیده شده از  FTIRطیف  3شکل 

 موجود در کیمطابق نمودار، پدهد. سطح فوم نیکل را نشان می

 یهاگروه یمربوط به ارتعاش کشش cm 3103-1عدد موج 

 در عیاست. باند وس یدروژنیه ریغ وندی( پOH-) لیدروکسیه

 کششی ارتعاش یجذب کیبه پ cm 3881-1حدود  عدد موج

آب  یهامولکول حاصل از قرار گرفتن لیدروکسیه یهاگروه

ت داده نسب کلین دیدروکسیساختار ه یاهیال نیب یواقع در فضا

 cm 0127-1مشاهده شده در عدد موج  کیپهمچنین، شود. یم

-هیال نیآب موجود در ب یهامولکول خمشیمربوط به ارتعاش 

cm- موج اعداد در ییهاکی[. پ21است ] کلین دیدروکسیه یها

-مستقر  یهاونیبه ارتعاش  cm 0350-1 و 0051 1
3NO نسبت 

 cm-1 که عدد موج کوچکتر از یی[. باندها13و12شود ]می داده

 
1 Hexagonal 

[. 21شوند ]یمربوط م Ni-OHو  Ni-Oدارند به ارتعاش  0111

به  cm 0010-1و  cm 0310-1ی هادر عدد موج یجذب سطح

 شتریب ی[. با بررس03و12د ]نشویربط داده م 2آروماتیکاتر 

 cm 2181-1ی هاموجود در عدد موج ی، باندهاFTIR یهافیط

در  H-C ی پیوندکششارتعاش  لیبه دل بیترت به cm 2575-1و 

نشان  FTIR جی[. نتا32اند ]شده جادیا  -2CHو  -3CH یهاگروه

ذرات سطح نانو به ( Triton  X-100رفکتانت )ودهند که سیم

جود و جینتا ن،یعالوه بر ا .استمتصل شده  کلین دیدروکسیه

-می نشان را نیتراتو  لیدروکسیه یهاونیآب،  یهامولکول

  دهد.

 

 
 نانوذرات هیدروکسید نیکل. FTIRطیف . 3شکل 

 

بررسی مورفولوژی سطحی الکترود تهیه شده و  منظوربه 

همچنین نحوه توزیع اندازه ذرات ماده فعال رسوب داده شده بر 

 ریتصاوهای میکروسکوپی انجام شد. سطح الکترود، بررسی

FESEM شده با یدهپوشش کلیخالص و فوم ن کلیاز فوم ن 

نشان  0مختلف در شکل  یهاییدر بزرگنما کلین دیدروکسیه

 . اندشدهداده 

فوم  ،که از تصاویر به خوبی مشخص است طورهمان

نیکل خالص دارای ساختاری متخلخل و منظم بوده که به عنوان 

سازی انرژی بستری بسیار مناسب برای کاربردهای ذخیره

الکتروشیمیایی شناخته شده است، به این دلیل که ساختار 

شود. یم های الکترولیتمتخلخل آن سبب تسهیل جابجایی یون

ماده فعال هیدروکسید نیکل رسوب  کهشود همچنین، مشاهده می

ه ب هیو ساختار شب یمتخلخل سه بعد یمورفولوژ یدارا کرده

ها متشکل از آناند و افتهیش یآرا یگل هستند که به خوب

2 . Aromatic ether 
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ن خود از اند که اییکدیگر تقاطع یافتهبا هایی هستند که نانوورقه

ی کرده و سبب حفظ و پایداری آگلومره شده آنها جلوگیر

-)ب 0)شکل  شودها میمتخلخل و سه بعدی آن 0مورفولوژی

. ساختار متخلخل سه بعدی به دست آمده دارای مزایای د((

های باشد به این دلیل که یونزیادی به جهت ذخیره بار می

به سمت ماده فعال نفوذ کرده و  توانندمی الکترولیت به آسانی

ود. در شفزایش استفاده مفید الکتروشیمیایی میدر نتیجه سبب ا

تهیه  دهی الکترودنهایت افزایش ظرفیت ویژه و بهبود نرخ جریان

شده به دلیل ساختار منحصر به فرد ایجاد شده مورد انتظار است 

[21.] 
 

 

 

 
1 Morphology 

 

 

. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح )الف( فوم 0شکل 

های هیدروکسید نیکل در ورقه ( نانود -نیکل خالص و )ب 

 های مختلف.بزرگنمایی

 

بررسی عملکرد الکتروشیمیایی الکترود هیدروکسید  -3-2

 نیکل

عملکرد الکتروشیمیایی الکترود بدون چسب هیدروکسید 

 ای وهای ولتامتری چرخهنیکل تهیه شده با استفاده از آزمون

کترولیت الشارژ/تخلیه جریان ثابت در سیستم سه الکترودی با 

 CVمنحنی  8موالر هیدروکسید پتاسیم ارزیابی شد. شکل  1
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نشان  mV s 01-1الکترود هیدروکسید نیکل را در نرخ روبش 

ولتاموگرام دارای دو پیک شود، طور که مالحظه میدهد. همانمی

ولت  35/1اکسایش و کاهش است که به ترتیب در ولتاژ حدود 

-ظاهر شده Ag/AgClولت نسبت به الکترود استاندارد  08/1و 

های فارادیک اکسایش/کاهش ها به واکنشاند. وجود این پیک

ای هشوند که مشخصه رفتار و سازو کار شبه خازننسبت داده می

های فارادیک به تبدیل است. این پیکالکتروشیمیایی 

پذیر هیدروکسید نیکل به اکسی الکتروشیمیایی و برگشت

 [:30و33شوند ]( مربوط می0هیدروکسید نیکل مطابق واکنش )

 O + e2+ OH¯ ↔ NiOOH + H 2Ni(OH)¯(        0)واکنش 

 

 
در نرخ روبش  2Ni(OH)ای الکترود ولتامتری چرخه . منحنی8شکل 

1-mV s 01.  

 

رود الکت یعملکرد شبه خازن شتربه منظور بررسی بی

هیدروکسید نیکل و همچنین محاسبه ظرفیت ویژه الکترود، 

های های شارژ/تخلیه جریان ثابت در نرخ جریانگیریاندازه

طور که در شکل انجام شدند. همان A g 01-1و  8، 2، 0مختلف 

ژ/تخلیه در های شار)الف( قابل مشاهده است، همه منحنی1

در هر دو قسمت شارژ  0های مختلف دارای ناحیه ولتاژ پایانرخ

های اکسایش/کاهش در باشند که متناسب با پیکو تخلیه می

بوده و مجددا بیانگر رفتار شبه خازنی الکترود  CVهای منحنی

 تهیه است. 

الکترود هیدروکسید  2دهیبرای درک بهتر قابلیت جریان

نیکل بدون چسب تهیه شده، ظرفیت ویژه الکترود در نرخ 

( محاسبه شد که نتایج 0های مختلف با استفاده از معادله )جریان

 
1 Voltage plateau 
2 Rate capability 

 شیبا افزا شود کهمیمشاهده اند. )ب( نشان داده شده1در شکل 

وضوع که این م ابدییالکترود کاهش م تیظرف ه،یتخل انینرخ جر

خازنی مشاهده شده است و به دلیل عدم ودهای شبهدر همه الکتر

های الکترولیت به سمت ماده فعال فرصت کافی برای نفوذ یون

الکترودی و در نتیجه کاهش استفاده الکتروشیمیایی از ماده 

به هر حال قابل محاسبه است که با وجود . الکترودی است

ت از ظرفی A g 01-1به  0برابری جریان تخلیه از  01افزایش 

 2/11کاهش یافته که نشان دهنده کاهش  F g 318-1به  717

درصدی ظرفیت ویژه است. با توجه به ساختار متخلخل الکترود، 

ضعف فرآیند انتقال بار الکتریکی به دلیل هدایت الکتریکی پایین 

 [.  38تواند مسئول این کاهش ظرفیت باشد ]هیدروکسید نیکل می

 

 
های مختلف؛ )ب( شارژ/تخلیه در جریان . )الف( نمودارهای1شکل

 های مختلف.روند تغییرات ظرفیت ویژه الکترود در چگالی جریان

 

الکترودهای ذخیره  3ایبا توجه به اینکه عملکرد چرخه

3 Cycle performance 
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ها کلیدی برای کاربردهای عملی آن معیارکننده انرژی یک 

ای الکترود بدون چسب شود، پایداری چرخهمحسوب می

برای  A g 8-1یکل تهیه شده در نرخ شارژ/تخلیه هیدروکسید ن

اند. نشان داده شده 7چرخه ارزیابی شد که نتایج در شکل  0111

 F g-1الکترود تهیه شده ظرفیت ویژه  طبق نتایج به دست آمده،

دهد که بیانگر ابقای ظرفیت نشان میچرخه  0111پس از را  018

 باشد. درصد می 1/11بسیار خوب 

 

 
ای الکترود هیدروکسید نیکل در نمودار پایداری چرخه .7شکل 

  .A g 8-1چگالی جریان 

 

 گیرینتیجه -4
 دیروش جد کیبا  کلین دیدروکسیه ،حاضر تحقیقدر 

 هایاستفاده از چسب بدون یی الیه به الیه وایمیش نشانیرسوب

و  دش یدهپوشش جمع کننده جریان فوم نیکل یبر رو نارسانا

ساختاری و مورفولوژیکی و همچنین عملکرد یابی مشخصه

سازی انرژی الکترود تهیه شده به دقت مورد بررسی قرار ذخیره

آمیز فاز بتای گرفت. نتایج نشان دهنده رسوب موفقیت

هیدروکسید نیکل با ساختاری متخلخل و سه بعدی متشکل از 

 F g-1نانوورقه های در هم تنیده بودند که ظرفیت ویژه باالی 

دهند. همچنین، الکترود نشان می A g 0-1را در نرخ جریان  717

درصد  1/11ای خوب با ابقای ظرفیت تهیه شده پایداری چرخه

چرخه شارژ و تخلیه ارایه داد. در نهایت، نتایج  0111را پس از 

دهند که روش ارایه شده برای تهیه به دست آمده نشان می

ای در ساخت سایر دهتواند به صورت امیدوار کننالکترود می

 الکترودهای ابرخازنی و باتری مورد استفاده قرار بگیرد. 
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