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رسوب دهي الکتروشيميايي هماتيت و بررسي خواص فتوالکتروشيميايي آن
جهت فرايند تجزيه آب و توليد هيدروژن
1

غالمرضا حيدری*

 -2استادیار ،مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ،اسفراین ،خراسان شمالی ،ایران
*عهده دار مکاتباتg.heidari@aut.ac.ir :
(تاریخ دریافت ،2970/60/12 :تاریخ پذیرش)2970/62/12 :
چکيده :توليد هيدروژن با استفاده از تجزیه آب تحت نور خورشيد یک روش اميدوار کننده برای توليد سوخت پاک و
تجدیدپذیر میباشد .با استفاده از نيمه هادیهای مثبت و منفی به ترتيب به عنوان فتوکاتد و فتوآند میتوان آب را به عناصر تشکيل
دهنده آن یعنی هيدروژن و اکسيژن تجزیه نمود .از هماتيت میتوان به عنوان فتوآند برای این منظور استفاده نمود .در این تحقيق
هماتيت با استفاده از روش رسوبدهی الکتروشيميایی ایجاد شده است .جهت تعيين فاز از تفرق اشعه ایکس استفاده شد که
الگوی پراش بيانگر هماتيت با ساختار بلوری رومبوئدرال میباشد .مورفولوژی سطحی توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی نشان
دهندهی دو الیهی پایينی همراه با ترک و الیه باالیی بصورت ذرات میباشد .مقدار جریان تحت نور با استفاده از پتانسيل روبشی
خطی تحت قطع و وصل نور مرئی تعيين شدند که در پتانسيل  6/0Vنسبت به الکترود  Ag/AgClبه مقدار  1/2 μA.cm-2بدست
آمد .منحنی نایکوئيست هماتيت در پتانسيل  6Vو  6/0Vبا استفاده از طيف سنجی امپدانس الکتروشيميایی بدست آمد و مدار
معادل آنها شبيه سازی گردید و مقدار پارامترهای مربوطه بدست آمدند .همچنين با استفاده از منحنی مات-شاتکی مقدار پتانسيل
فلت باند و مقدار دانسيته حامل بار به ترتيب به مقدار  -6/92Vنسبت به مرجع  Ag/AgClو  2/4×2622 cm-3بدست آمدند.
واژه های کليدی:
هماتيت ،رسوبدهی الکتروشيميایی ،فتوالکتروشيمی ،تجزیه آب.

 -1مقدمه
افزایش تقاضای انرژی ( 96TWتا سال  ،)1626کاهش منابع

هيدروژن به عنوان سوخت سبز و قابل ذخيره سازی را میتوان

انرژی طبيعی ،اثرات جانبی سوختهای فسيلی از قبيل گرم شدن

با استفاده از نيمه هادیها و فرایند تجزیه فتوالکتروشيميایی آب

کره زمين و آلودگی هوا توجهات زیادی را به سمت منابع انرژی

توليد نمود .با برخورد نور به نيمه هادی جفت الکترون-حفره

تجدیدپذیر جلب نموده است .انرژی خورشيدی با توجه به

ایجاد میشود که الکترون و حفره به ترتيب در فرایند احيا و

فراهم نمودن انرژی تميز و کافی برای تقاضای انرژی ،جایگزینی

اکسایش آب شرکت میکنند [ .]2-9از زمان کشف این پدیده

ایدهآل برای سوختهای فسيلی میباشد [ .]2انرژی خورشيدی

توسط  Fujishimaو  Hondaدر سال  2791تحقيقات گستردهای

را میتوان به روشهای مختلفی دریافت نمود که شامل

روی یافتن نيمه هادی مناسب برای فرایند تجزیه آب تحت نور

کارخانههای حرارتی-خورشيدی [ ،]1سلول خورشيدی [،]2-9

به انجام رسيده است [ .]7نيمه هادی مناسب باید دارای

تجزیه آب به هيدروژن [ ]0و غيره میباشند.

خصوصياتی از قبيل پایداری شيميایی در آب ،موقعيت مناسب
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نوارهای هدایت و ظرفيت نسبت به پتانسيل تجزیه آب و جذب

رسوبدهی زمينمهی  FTOبصمورت آلتراسمونيکی توسمط ممواد

حداکثری نور خورشيد باشد [.]0

شوینده ،استون و سپس آب مقطر شستشو داده شد .رسوبدهمی

در ميان نيمه هادیهای اکسيدی ،هماتيت به عنوان یک نيمه

الکتروشيميایی هماتيت توسط سيستم سه الکترودی با اسمتفاده از

هادی نوع منفی با گاف نوار انرژی باریک ( )1eVیک مادهی

دستگاه پتانشيواستات-گالوانواستات اتولب ( )PGSTAT204در

اميدوار کننده به عنوان فتوآند برای تجزیه فتوالکتروشيميایی آب

دمای اتاق بدون همزدن انجام گرفمت .شيشمهی رسمانا ،الکتمرود

تحت نور میباشد .با توجه به مشخصات هماتيت از قبيل ارزانی

 Ag/AgClو ورق پالتين بمه ترتيمب بمه عنموان الکتمرود کماری،

و غيرسمی بودن ،پایداری در محيطهای آبی و قابليت جذب نور

الکترود مرجع و الکترود کمکی استفاده گردید .محلول رسوب-

مرئی ،این نيمه هادی مورد توجه زیادی قرار گرفته است

دهمممممی شمممممامل ،H2O2 )2M( ،)2mM( NH4F ،)2mM( FeCl3

[ .]26-22اگرهه دارای نقاط ضعفی از قبيل موقعيت نامناسب

( KCl )6/2Mبود .الیهی هماتيمت بما اسمتفاده از روش ولتمامتری

نوار هدایت ،طول نفوذ کوتاه حفره مثبت ،سينتيک پایين آزاد

هرخهای با نرخ روبش  6/2V/sدر محمدوده پتانسميل  -6/2Vتما

شدن اکسيژن ،و هدایت الکتریکی ضعيف میباشد که استفاده از

 6Vبه تعداد  266هرخمه ایجماد شمد .بعمد از رسموبدهمی ،الیمه

آن را محدود نموده است [ .]21استراتژیهای مختلفی جهت

هماتيت بوسيلهی آب شستشو داده شد و در دمای اتماق خشمک

کاهش این محدودیتها از قبيل دوپ کردن ،نانوساختار کردن،

گردید و سپس به مدت  1ساعت در دمای ℃ 266تحت عمليات

اعمال ولتاژ بایاس و استفاده از الکتروکاتاليست گزارش شده

حرارتی قرار گرفت .به منظور مشخصمهیمابی الیمهی هماتيمت ،از

است [ .]22-29هماتيت را میتوان به سادگی با استفاده از

تفرق اشعه ایکس ) (EQUNIOX 3000, INELبه منظمور تعيمين

روشهای مختلفی از قبيل سل-ژل[ ،]20اسپری پيروليز [،]29

فاز و از ميکروسکوپ الکترونمی روبشمی (VEGA\\TESCAN-

هيدروترمال [ ]22و رسوبدهی الکتروشيميایی [ ]16-27سنتز

) LMUجهممت مشمماهده ميکروسمماختار الیممه و از طيممف نگمماری

نمود .رسوبدهی الکتروشيميایی هماتيت را میتوان با استفاده از

مرئی-مماورابنفش ) (APEL PD-303UVجهمت بررسمی مقمدار

محلولهای مختلفی انجام داد که منجر به ميکروساختارهای

جذب نور و تعيين گاف نوار انمرژی اسمتفاده گردیمد .بمه منظمور

مختلفی شده است[ .]12-27در این تحقيق از محلول مشابهی با

تعيين گاف نوار انرژی از حالت الیه نازک استفاده شمد .آزممون

محلول مورد استفاده در مراجع [ ]19-12استفاده شده است .در

فتوالکتروشيميایی با استفاده از سيستم سه الکترودی انجام گرفت

این تحقيق اندکی تغيير در محلول ایجاد شده است که منجر به

که در آن از فتوآند هماتيت به عنوان الکترود کاری و از الکترود

تغيير ميکروساختار گردیده است .در این تحقيق بجای استفاده از

 Ag/AgClبه عنوان مرجمع و از ورق پالتمين بمه عنموان الکتمرود

 NaFاز  NH4Fاستفاده شده است .همچنين بعد از ایجاد الیهی

کمکی استفاده گردید .ولتمامتری روبشمی خطمی بما نمرخ روبمش

هماتيت روی شيشه رسانا ،خواص الکتروشيميایی و

 26mVs-1در محلول ( NaOH )2Mتحت قطع و وصل نور جهت

فتوالکتروشيميایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

تعيين جریان تاریکی و جریان تحت نور انجام گرفمت .از المم
مرئی با توان  226Wدر فاصملهی  16سمانتيمتری از نمونمه جهمت

 -2مواد و روش انجام تحقيق

تمممامين منبمممع نمممور اسمممتفاده گردیمممد .طيممفسمممنجی امپمممدانس

جهممت سممنتز هماتيممت و انجممام آزمممونهمما از مممواد شمميميایی

الکتروشيميایی نيز در محلول ( NaOH )2Mدر حالت تاریکی بما

آزمایشگاهی استفاده شده است .شيشه رسانای اکسميد قلمع دوپ

اسمممتفاده از سيسمممتم سمممه الکتمممرودی در محمممدوده فرکمممانس

شده با فلوئور () )Fluorine Doped Tin Oxide (FTOبه عنموان

( )6/2-266666Hzبمما دامنممه ولتمماژ  26mVانجممام گرفممت .سممپس

زمينه جهت رسوبدهی الکتروشيميایی اسمتفاده گردیمد .قبمل از

دادههای الکتروشيميایی بما اسمتفاده از نمرمافمزار  NOVAجهمت
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دستيابی به مدار معادل الکتروشيميایی شبيهسازی شمدند .منحنمی

()2

79
2FeOOH+2F-+2H2O

3H2O2+2FeF+2+6e-

مات-شاتکی با انجام طيف-سنجی امپمدانس الکتروشميميایی در
فرکممانس ثابمممت  2kHzدر محلمممول ( NaOH )2Mدر محمممدوده

به منظور تعيين فاز الیهی رسوبدهی شده روی زمينه شيشهی

پتانسيل  -6/4Vتا  6/2Vرسم گردیمد .بما اسمتفاده از ایمن منحنمی

رسانا ،ساختار کریستالی آن توسط تفرق اشعه ایکس بررسی شد.

پتانسيل فلت باند و دانسيته حامل بار فتوکاتد هماتيت تخمين زده

الگوی تفرق اشعه ایکس در شکل ( )2نشان داده شده است که

شدند.

بيانگر فاز هماتيت با ساختار بلوری رومبوئدرال میباشد ( -6294
 .)PDF No: 66-629الگوی تفرق شامل پيکهایی در زاویه-

 -3نتايج و بحث

های  47/02 ،42/61 ،92/90 ،99/96 ،14/12و  24/92میباشد که

با اعمال پتانسيل منفی طبق واکنش ( )2الیهی آمورف اکسی-

میتوان به ترتيب به صفحات بلوری (،)226( ،)264( ،)621

هيدروکسيد  FeOOHروی سطح  FTOایجاد میشود[.]14

( )614( ،)229و ( )220اختصاص داد.

سپس بواسطه عمليات حرارتی در دمای ℃ 266ترکيب FeOOH

به هماتيت تبدیل میشود.

شکل ( :)2الگوی تفرق اشعه ایکس از الیه رسوبدهی شده بعد از عمليات حرارتی در دمای 426 °C

مورفولوژی سطحی هماتيت بوسيلهی ميکروسکوپ الکترونی

زیرین رشد نمودهاند .وجود ترکها در الیه زیرین و دانههای

روبشی مورد بررسی قرار گرفت .شکل ( )1مورفولوژی سطحی

رشد یافته روی الیه زیرین منجر به یک پوشش هماتيت متخلخل

الیه هماتيت سنتز شده به روش رسوبدهی الکتروشيميایی را

شده است .این حالت ميکروساختاری میتواند منجر به ایجاد

نشان میدهد.

سطح بيشتر جهت انجام فرایند فتوالکتروشيمی شود .این

ميکروساختار بيانگر وجود دو الیه میباشد که الیه زیرین دارای

ميکروساختار دو الیه متفاوت از نتایج تحقيقاتی که از محلول

ترکهایی میباشد و الیه باالیی به صورت ذراتی روی الیه

تقریبا مشابه استفاده کردهاند ،میباشد.
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شکل ( :)9منحنی  )αhν(1بر حسب  hνبر حسب رابطهی Tauc
شکل ( :)1تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه رسوبدهی شده به
روش الکتروشيميایی بعد از عمليات حرارتی در دمای ℃266

به منظور دستيابی به مقدار جریان تحت نور در پتانسيلهای
مختلف ،ولتامتری روبشی خطی تحت جریان قطع و وصل نور

مطالعه مقدار جذب نور توسط نيمه هادی یک فاکتور بسيار مهم

انجام گرفت .شکل ( )4منحنی ولتامتری روبشی خطی هماتيت

برای بررسی خواص فتوکاتاليستی میباشد .به همين دليل مقدار

تحت قطع و وصل نور را نشان میدهد .مقدار جریان تحت نور

جذب نور در محدودهی طول موجهای مرئی و ماوراءبنفش
توسط طيفنگاری نوری مرئی-ماوراء بنفش مورد بررسی قرار

در پتانسيل  6/0Vنسبت به الکترود  Ag/AgClبه مقدار

μA.cm

-2

 1/2حاصل شد.

گرفت .سپس با استفاده از منحنی جذب نور و با استفاده از رابطه
 Taucگاف نوار انرژی هماتيت بدست آمد .بدین منظور )αhν(1

بر حسب  hνرسم شده است و با استفاده از محل تقاطع قسمت
خطی منحنی با محور افقی مقدار گاف نوار انرژی به مقدار
 1/2eVتخمين زده شد .مقدار بدست آمده به مقادیر گزارش
شده در مقالهها بسيار نزدیک میباشد [ .]12 ،12شکل ()9
منحنی  )αhν(1بر حسب  hνرا نشان میدهد که از منحنی جذب
نور هماتيت حاصل شده است.

شکل ( :)4منحنی پتانسيل روبشی خطی تحت قطع و وصل نور مرئی.

طيفسنجی امپدانس الکتروشيميایی با استفاده از سيستم سه
الکترودی تحت تاریکی به منظور مطالعه رفتار انتقال بار فتوآند
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انجام گرفت [ .]10اندازهگيری امپدانس در پتانسيل  6/0Vو 6V

 ،6/0Vفقط یک شبه دایره در منحنی نایکوئيست مشاهده می-

نسبت به الکترود مرجع  Ag/AgClانجام شد .نتایج بصورت

شود که توسط یک مدار معادل ساده  Randlesشامل یک

منحنی نایکوئيست ارائه شده است .منحنی نایکوئيست فتوآند

مقاومت سری به همراه یک خازن و مقاومت موازی شبيه سازی

هماتيت در پتانسيل  6Vنشان دهنده وجود دو شبه دایره است که

شد .مقدار  Rctبه اندازه  266برابر بزرگتر از مقدار  Rscمیباشد.

بيانگر وجود دو ثابت زمانی میباشد [ .]19شبه دایرهی اول در

در پتانسيل  ،6/0Vهر دو مقدار  Rctو  Rscکاهش مییابد به

فرکانسهای باال مربوط به فرایند انتقال بار در بالک فتوآند و

طوریکه میتوان از مقدار  Rscصرف نظر نمود [ .]10براساس

شبه دایره دوم در فرکانس پایين مربوط به فرایند الکتروشيميایی

مقادیر بدست آمده از پارامترها ،مقدار  CPEdlبيشتر از مقدار

در فصل مشترک الکترود-الکتروليت میباشد [ .]12به منظور

 CPEscبود ،اگرهه مقادیر آنها در گستره یکسانی است .در

مطالعه بهتر خواص انتقال بار در فتوآند ،دادههای امپدانس بوسيله

پتانسيل  ،6/0Vمقدار ظرفيت هر دو خازن غير ایدهآل کاهش

نرمافزار  NOVAتوسط یک مدار معادل شبيهسازی شد .مدار

مییابد و هيچ کدام از آنها قابل صرف نظر کردن نيستند.

معادل در قسمت داخلی شکل ( )2ارائه شده است و پارامترهای

بنابراین هر دو خازن را میتوان تحت عنوان یک خازن بالک،

الکتروشيميایی حاصل در جدول  2خالصه شده است .مدار

 ،CPEbulkشبيه سازی نمود [ .]17بنابراین در پتانسيل ،6/0V

معادل شامل مقاومت سری مربوط به اتصاالت و محلول (،)Rs

مقاومت و خازن موجود در مدار موازی  RCرا میتوان به

مقاومت ناحيه بار فضایی ( )Rscو مقاومت انتقال بار ( )Rctو

مقاومت انتقال بار ( )Rctو خازن بالک ( )CPEbulkنسبت داد .بر

همچنين شامل دو خازن مربوط به خازن ناحيه بار فضایی

اساس جدول ( ،)2مقدار ( Rsمقاومت شيشه رسانای  FTOو

( )CPEscو خازن الیه دوگانه ( )CPEdlمیباشد .در پتانسيل

اتصاالت و محلول [ )]22به مقدار  16Ωاست.

شکل ( :)2منحنی نایکوئيست حاصل از طيفسنجی امپدانس الکتروشيميایی
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جدول ( :)2مقادیر بدست آمده از پارامترهای مدار معادل شبيه سازی شده در پتانسيل  6Vو 6/0V
Rs

CPEsc

Rsc

6V

16/4Ω

--

--

6/0V

19/7Ω

Rct

CPEbulk
026nF

927

N=6/72

kΩ

729nF

71/ 9

2/22μF

1/90

N=6/79

kΩ

N=6/29

MΩ

همچنين طيفسنجی امپدانس الکتروشيميایی در فرکانس ثابت

شيب مثبت منحنی مات شاتکی بيانگر نيمه هادی نوع منفی می-

 2kHzدر پتانسيلهای مختلف انجام شده است .با اندازهگيری

باشد .با استفاده از شيب منحنی میتوان مقدار دانسيته حامل بار و

ظرفيت خازن در پتانسيلهای مختلف و با استفاده از رابطهی

با استفاده از محل تقاطع قسمت خطی منحنی با محور افقی می-

مات-شاتکی میتوان نوع نيمه هادی ،پتانسيل فلت باند و دانسيته

توان مقدار پتانسيل فلت باند را تعيين نمود .مقدار دانسيته حامل

حامل بار فتوآند هماتيت را بدست آورد .رابطهی مات-شاتکی

بار و پتانسيل فلت باند به ترتيب به مقدار  2/4×2622 cm-3و

بصورت زیر میباشد.

 -6/92Ag/AgClبدست آمد که با مقادیر ارائه شده در مقاالت

()1

)1/C2 = 2/eεε0NA (E - Efb - kT/e

که در آن  ε0نفوذپذیری خالء NA ،دانسيته حامل بار ε ،ثابت
دیالکتریک نيمه هادی e ،بار الکترون E ،پتانسيل اعمالی،

Efb

پتانسيل فلت باند و  kT/eیک عبارت دمایی میباشد .با رسم
معکوس مربع ظرفيت خازن بر حسب پتانسيل اعمالی منحنی
مات-شاتکی رسم میشود که در شکل ( )0نشان داده شده
است.

V vs

همخوانی دارد [.]91-96
 -4نتيجه گيری
فتوآند هماتيت با استفاده از روش رسوبدهی الکتروشيميایی بر
روی  FTOایجاد گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت .الگوی
اشعه ایکس بدست آمده از الیهی رسوبدهی شده بيانگر ایجاد
هماتيت با ساختار بلوری رومبوئدرال میباشد .مورفولوژی
سطحی نشان داده شده توسط تصویر ميکروسکوپ الکترونی
روبشی نشان دهندهی وجود دو الیه میباشد که الیهی زیرین آن
حاوی ترک بوده و الیهی باالیی آن بصورت ذراتی روی الیهی
باالیی میباشد .به منظور ارزیابی خواص فتوالکتروشيميایی
هماتيت ،ولتامتری روبشی خطی تحت قطع و وصل نور انجام
گرفت و مقدار جریان تحت نور در پتانسيل  6/0Vنسبت به
الکترود  Ag/AgClبه مقدار  1/2 μA.cm-2حاصل شد .طيف-
سنجی امپدانس الکتروشيميایی در دو پتانسيل  6Vو  6/0Vانجام
گردید و مدار معادل آنها شبيه سازی شدند و مقادیر مقاومتها و
خازنهای مدار معادل تخمين زده شدند .همچنين طيفسنجی
امپدانس الکتروشيميایی در فرکانس ثابت انجام گرفت و با
استفاده از منحنی مات شاتکی مقدار پتانسيل فلت باند و دانسيته

شکل ( :)0منحنی مات-شاتکی حاصل از طيفسنجی امپدانس در فرکانس
ثابت 2kHz

262

...رسوب دهی الکتروشيميایی هماتيت و بررسی خواص فتوالکتروشيميایی آن جهت فرایند تجزیه آب

[9] A. Fujishima & K. Honda, “Electrochemical
photolysis of water at a semiconductor electrodeˮ,
Nature, Vol. 238, pp. 37-38, 1972.
[10] T. Mariño-Otero, M. Oliver-Tolentino, M. A.
Aguilar-Frutis, G. Contreras-Martínez, E. PérezCappe & E. Reguera, “Effect of thickness in
hematite films produced by spray pyrolysis
towards water photo-oxidation in neutral mediaˮ,
International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40,
pp. 5831-5836, 2015.
[11] M. J. Katz, S. C. Riha, N. C. Jeong, A. B.
Martinson, O. K. Farha & J. T. Hupp, “Toward
solar fuels: Water splitting with sunlight and
“rust”?ˮ, Coordination Chemistry Reviews, Vol.
256, pp. 2521-2529, 2012.
[12] A. G. Tamirat, W. N. Su, A. A. Dubale, C. J. Pan,
H. M. Chen, D. W. Ayele, J. F. Lee & B. J.
Hwang, “Efficient photoelectrochemical water
splitting using three dimensional urchin-like
hematite nanostructure modified with reduced
graphene oxideˮ, Journal of Power Sources, Vol.
287, pp. 119-128, 2015.
[13] C. D. Bohn, A. K. Agrawal, E. C. Walter, M. D.
Vaudin, A. A. Herzing, P. M. Haney, A. A. Talin
& V. A. Szalai, “Effect of tin doping on α-Fe2O3
photoanodes for water splittingˮ, The Journal of
Physical Chemistry C, Vol. 116, pp. 15290-15296,
2012.
[14] D. K. Zhong, M. Cornuz, K. Sivula, M. Grätzel &
D. R. Gamelin, “Photo-assisted electrodeposition
of cobalt–phosphate (Co–Pi) catalyst on hematite
photoanodes for solar water oxidationˮ, Energy &
Environmental Science, Vol. 4, pp. 1759-1764,
2011.
[15] A. Annamalai, A. G. Kannan, S. Y. Lee, D. W.
Kim, S. H. Choi & J. S. Jang, “Role of graphene
oxide as a sacrificial interlayer for enhanced
photoelectrochemical water oxidation of hematite
nanorodsˮ, The Journal of Physical Chemistry C,
Vol. 119, pp. 19996-20002, 2015.
[16] H. Miyake & H. Kozuka, “Photoelectrochemical
Properties of Fe2O3− Nb2O5 Films Prepared by
Sol− Gel Methodˮ, The Journal of Physical
Chemistry B, Vol. 109, pp. 17951-17956, 2005.
[17] A. Duret & M. Grätzel, “Visible light-induced
water oxidation on mesoscopic α-Fe2O3 films
made by ultrasonic spray pyrolysisˮ, The Journal

cm-3

 و-6/92V vs Ag/AgCl حامل بار به ترتيب به مقدار
. بدست آمدند2/4×2622
 مراجع-5

[1] P. V. Kamat, “Meeting the clean energy demand:
nanostructure architectures for solar energy
conversionˮ, The Journal of Physical Chemistry C,
Vol. 111, pp. 2834-2860, 2007.
[2] S. A. Kalogirou, “Solar thermal collectors and
applicationsˮ, Progress in Energy and Combustion
Science, Vol. 30, pp. 231-295, 2004.
[3] R. Zakharchenko, L. Licea-Jimenez, S. PérezGarcıa, P. Vorobiev, U. Dehesa-Carrasco, J. PérezRobles, J. Gonzalez-Hernandez & Y. Vorobiev,
“Photovoltaic solar panel for a hybrid PV/thermal
systemˮ, Solar Energy Materials and Solar Cells,
Vol. 82, pp. 253-261, 2004.
 "بررسی اثر روش الیه نشانی دیاکسيد، کاشفی تربتی. مومنی و م.] ف4[
( بر عملکرد سلول خورشيدی حساس شده با رنگدانهTiO2) تيتانيوم
 فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی،")DSSC(
.2974 ،40-97  صفحه،7  دوره،مواد
 "اثر اعمال نانو فيلم، ابراهيم زاده. کرمی و ا. ا، مجيری. ف، اسحاقی.] ا2[
 فصلنامه،"کربن شبه الماسی بر بازدهی سلولهای خورشيدی سيليکونی
-7  صفحه،7  دوره،علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
.2974 ،22
[6] M. G. Walter, E. L. Warren, J. R. McKone, S. W.
Boettcher, Q. Mi, E. A. Santori & N. S. Lewis,
“Solar water splitting cellsˮ, Chemical Reviews,
Vol. 110, pp. 6446-6473, 2010.
[7] G. Peharz, F. Dimroth & U. Wittstadt, “Solar
hydrogen production by water splitting with a
conversion efficiency of 18%ˮ, International
Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, pp. 32483252, 2007.
[8] D. Jing, L. Guo, L. Zhao, X. Zhang, H. Liu, M. Li,
S. Shen, G. Liu, X. Hu, X. Zhang, K. Zhang, L. Ma
& P. Guo, “Efficient solar hydrogen production by
photocatalytic water splitting: From fundamental
study to pilot demonstrationˮ, International Journal
of Hydrogen Energy, Vol. 35, pp. 7087-7097,
2010.

2979  زمسمتان/  شماره ههارم/  سال دوازدهم/ فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
[26] T. Lopes, L. Andrade, F. Le Formal, M. Gratzel,
K.
Sivula
&
A.
Mendes,
“Hematite
photoelectrodes for water splitting: evaluation of
the role of film thickness by impedance
spectroscopyˮ, Physical Chemistry Chemical
Physics, Vol. 16, pp. 16515-16523, 2014.
[27] P. Zhang, T. Wang, X. Chang, L. Zhang & J.
Gong, “Synergistic cocatalytic effect of carbon
nanodots and Co3O4 nanoclusters for the
photoelectrochemical
water
oxidation
on
hematiteˮ, Angewandte Chemie International
Edition, Vol. 55, pp. 5851-5855, 2016.
[28] Z. Hu, Z. Shen & J. C. Yu, “Covalent fixation of
surface oxygen atoms on hematite photoanode for
enhanced water oxidationˮ, Chemistry of
Materials, Vol. 28, pp. 564-572, 2016.
[29] B. Klahr, S. Gimenez, F. Fabregat-Santiago, T.
Hamann & J. Bisquert, “Water Oxidation at
Hematite Photoelectrodes: The Role of Surface
Statesˮ, Journal of the American Chemical Society,
Vol. 134, pp. 4294-4302, 2012.
[30] H. Mulmudi, N. Mathews, X. Dou, L. Xi, S.
Pramana, Y. Lam & S. Mhaisalkar, “Controlled
growth of hematite (α-Fe 2 O 3) nanorod array on
fluorine doped tin oxide: synthesis and
photoelectrochemical
propertiesˮ,
Electrochemistry Communications, Vol. 13, pp.
951-954, 2011.
[31] P. Dias, A. Vilanova, T. Lopes, L. Andrade & A.
Mendes, “Extremely stable bare hematite
photoanode for solar water splittingˮ, Nano
Energy, Vol. 23, pp. 70-79, 2016.
[32] A. Annamalai, P. S. Shinde, T. H. Jeon, H. H. Lee,
H. G. Kim, W. Choi & J. S. Jang, “Fabrication of
superior α-Fe 2 O 3 nanorod photoanodes through
ex-situ Sn-doping for solar water splittingˮ, Solar
Energy Materials and Solar Cells, Vol. 144, pp.
247-255, 2016.

261

of Physical Chemistry B, Vol. 109, pp. 1718417191, 2005.
[18] Z. Fu, T. Jiang, Z. Liu, D. Wang, L. Wang & T.
Xie, “Highly photoactive Ti-doped α-Fe 2 O 3
nanorod arrays photoanode prepared by a
hydrothermal method for photoelectrochemical
water splittingˮ, Electrochimica Acta, Vol. 129,
pp. 358-363, 2014.
[19] J. Y. Zheng, S. I. Son, T. K. Van & Y. S. Kang,
“Preparation of α-Fe 2 O 3 films by
electrodeposition and photodeposition of Co–Pi on
them to enhance their photoelectrochemical
propertiesˮ, RSC Advances, Vol. 5, pp. 3630736314, 2015.
[20] G. Rahman & O. S. Joo, “Electrodeposited
nanostructured α-Fe 2 O 3 thin films for solar
water splitting: Influence of Pt doping on
photoelectrochemical performanceˮ, Materials
Chemistry and Physics, Vol. 140, pp. 316-322,
2013.
[21] A. Kleiman-Shwarsctein, M. N. Huda, A. Walsh,
Y. Yan, G. D. Stucky, Y. S. Hu, M. M. Al-Jassim
& E. W. McFarland, “Electrodeposited aluminumdoped α-Fe2O3 photoelectrodes: experiment and
theoryˮ, Chemistry of Materials, Vol. 22, pp. 510517, 2009.
[22] P. Kumar, P. Sharma, R. Shrivastav, S. Dass & V.
R. Satsangi, “Electrodeposited zirconium-doped αFe 2 O 3 thin film for photoelectrochemical water
splittingˮ, international journal of hydrogen
energy, Vol. 36, pp. 2777-2784, 2011.
[23] A. Kleiman-Shwarsctein, Y. S. Hu, A. J. Forman,
G. D. Stucky & E. W. McFarland,
“Electrodeposition of α-Fe2O3 doped with Mo or
Cr as photoanodes for photocatalytic water
splittingˮ, The Journal of Physical Chemistry C,
Vol. 112, pp. 15900-15907, 2008.
[24] J. Cai, S. Li, Z. Li, J. Wang, Y. Ren & G. Qin,
“Electrodeposition of Sn-doped hollow α-Fe 2 O 3
nanostructures for photoelectrochemical water
splittingˮ, Journal of Alloys and Compounds, Vol.
574, pp. 421-426, 2013.
[25] E. S. Cho, M. J. Kang & Y. S. Kang, “Enhanced
photocurrent density of hematite thin films on FTO
substrates: effect of post-annealing temperatureˮ,
Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 17, pp.
16145-16150, 2015.

269

...رسوب دهی الکتروشيميایی هماتيت و بررسی خواص فتوالکتروشيميایی آن جهت فرایند تجزیه آب

Electrochemical deposition of hematite and investigation of its
photoelectrochemical properties for water splitting
Gholam Reza heidari1*
1- Assistant Professor, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, Khorasan Shomali, Iran
*Corresponding author: g.heidari@aut.ac.ir
Abstract
Production of hydrogen using photoelectrochemical water splitting is a promising method for
production of clean and renewable energy source. Using positive and negative semiconductors
respectively as photocathode and photoanode, water can be splitted into hydrogen and oxygen. In this
study, hematite was synthesized using electrochemical deposition. The diffraction pattern obtained
using x-ray diffraction showed hematite having rhombohedral crystal structure. Surface morphology
obtained by scanning electron microscope showed a two-layer structure, lower layer with cracks and
upper layer consisting of particles. Photocurrent density was obtained using linear sweep voltammetry
under chopped illumination and it was obtained at 0.6V vs Ag/AgCl as 2.5 μA.cm-2. Nyquist plot of
hematite at potentials of 0V and 0.6V was obtained using electrochemical impedance spectroscopy and
an equivalent circuit was fitted to EIS data and the value of the parameters was obtained. Also, using
Mott-schottky plot, the flat band potential and the carrier density were obtained to be -0.35V vs
Ag/AgCl and 8.4×1018 cm-3.
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