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چکیده
ماده کاتدی کربنوفسفات سدیم منگنز با فرمول شیمیایی ( Na3MnCO3PO4به اختصار  )NMCPطی فرآیند هیدروترمال
همراه با هم زدن با استفاده از محلول آبی حاوی  (NH4)2HPO4 ،Mn(NO3)2.4H2Oو  Na2CO3.H2Oسنتز شد .در این
پژوهش ،امکان پیش بینی ماهیت ماده سنتز شده از طریق رنگ محلول و به تبع آن محصول حین فرآیند هیدروترمال مطالعه
می شود .برای این منظور ،روند تغییرات رنگ محلول و محصول پس از زمان های مختلف فرآیند هیدروترمال بررسی شد .به
منظور تعیین ماهیت ماده تولیدی از آنالیزهای  XRDو  ICP-OESاستفاده شد .مشاهده شد که در ابتدای فرآیند هیدروترمال،
رنگ محلول شیری رنگ است .با افزایش زمان فرآیند ،رنگ محلول به قهوه ای روشن و سپس قهوه ای تیره تغییر یافت .آنالیز
 XRDنشان داد که رنگ قهوه ای محصول به دلیل وجود ماده ناخالصی  MnCO3می باشد .با افزایش زمان واکنش تغییر رنگ
محصول از قهوه ای تیره به خاکستری تیره و سپس بژ روشن تغییر یافت .نتایج  XRDنشان داد که تغییر رنگ محلول به
خاکستری تیره نشان دهنده تشکیل  NMCPبدون ناخالصی است .نتایج آنالیز  ICPنشان داد که با تغییر رنگ از خاکستری
تیره به بژ روشن  ،نسبت سدیم به منگنز در  NMCPبه مقدار استوکیومتری  3نزدیکتر می شود.

کلمات کلیدی :ماده کاتدی ،Na3MnCO3PO4 ،هیدروترمال ،تشخیص بصری ،رنگ
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 -1مقدمه
اخیرا باتری های سدیم یون به دلیل فراوانی سدیم در پوسته زمین و صرفه اقتصادی ،مورد توجه محققین قرار
گرفته اند .یکی از گزینه های مناسب برای کاتد این نوع باتری ،ماده  Na3MnCO3PO4که به اختصار آن را با
 NMCPنمایش می دهند و دارای ظرفیت ویژه باال ( )191 mAh g-1است [.]4-1
در میان روش های مختلف سنتز به منظور سازگاری با محیط زیست ،هزینه کم و ساده بودن ،هیدروترمال
روشی است که ویژگیهای مناسب برای دستیابی به محصول  NMCPخالص را دارد و اکثرا برای تعیین ماهیت
محصول آنالیز اشعه پرتو ایکس ( )4 XRDمورد استفاده قرار می گیرد [ .]5فرآیند هیدروترمال به کمک هم
زدن مناسب ،سبب افزایش تماس واکنشدهنده و تسریع انتقال ماده می شود و در نتیجه سینتیک تشکیل
مواد را تسریع می کند .در حقیقت ،هم زدن باعث اختالط یکنواخت واکنشدهندهها در محلول و افزایش
سرعت واکنش و همچنین حفظ شرایط واکنش ،مانند دما و غلظت در کل محلول می شود .بنابراین ،یکنواختی
در مورفولوژی و خصوصیات محصول را بهبود می بخشد [ 6و .]7
در پژوهش های قبلی مشاهده شد که رنگ محلول هیدروترمال در هنگام سنتز  NMCPتغییر می کند [ ]5و
اینکه کدام رنگ نشان دهنده تشکیل  NMCPاست ،سوال برانگیز و قابل توجه است زیرا رنگ می تواند یک
روش سریع ،اقتصادی و آسان برای پیش بینی طبیعت ماده از طریق بصری باشد.
در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل رنگ محصول پس از سنتز هیدروترمال  NMCPبه کمک هم زدن ،برای مدت
زمان های مختلف بررسی می شود .فرآیند هیدروترمال با هم زدن مناسب ،تماس واکنشدهنده و انتقال ماده
را تسریع میکند و سینتیک تشکیل مواد را تسریع میکند و بنابراین امکان بررسی تغییرات رنگ در طی
فرآیند را سریعتر و با دقت بیشتر فراهم میکند.

 -2مواد و روش تحقیق
بهمنظور سنتز کربنوفسفاتسدیممنگنز ( ،)NMCPاز فرآیند هیدروترمال تحت همزدن مغناطیسی استفاده
شد .برای این منظور ،مواد اولیه  Na2CO3.H2O ،(NH4)2HPO4و  Mn(NO3)2.4H2Oمورد استفاده قرار
گرفتند .روش کار به این صورت بود که ابتدا  2میلیمول از  Mn(NO3)2.4H2Oدر  5 mlآب دیونیزه حل شد
تا محلول شفاف  Aحاصل شود .در ظرفی دیگر 2 ،میلیمول از  (NH4)2HPO4و  2/34گرم از Na2CO3.H2O
در  10 mlآب دیونیزه حل شد تا محلول شفاف  Bحاصل شود .محلول  Aبه محلول  Bتحت همزدن مغناطیسی
اضافه شد و بدین ترتیب محلول نهایی حاصل شد.
)X-ray diffraction (XRD
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بدلیل اینکه در تحقیقات قبلی [ ]5مشاهده شده بود که رنگ محصول بدست آمده در زمانهای مختلف فرآیند
هیدروترمال ،متفاوت است ،ماهیت محصول با رنگهای مختلف طی این فرآیند بررسی شد .بدین منظور،
فرآیند هیدروترمال بجای اتوکالو در ظرف شیشهای انجام شد .بدین صورت که محلول نهایی به ظرف شیشهای
(با حجم  25میلی لیتر) که درب آن کامالً محکم بسته شده بود ،منتقل شد و حرارتدهی در دمای  120 ̊Cو
به مدت زمان های مختلف در حمام روغن سیلیکون و تحت همزدن مغناطیسی انجام شد.
ساختار ماده حاصله از طریق آنالیز پراش اشعه ایکس ( )XRDو آزمون  5ICP-OESمورد بررسی قرار گرفت.
میزان ماده استفاده شده در آنالیزهای  XRDیکسان بود.

 -3نتایج و بحث
از آنجاییکه رنگ محصول یک آنالیز سریع و راحت جهت بررسی ماهیت آن است ،تغییرات رنگ مورد بررسی
قرار گرفت .با افزایش زمان حین فرآیند هیدروترمال ،تغییرات رنگ محلول مطابق شکل  1مشاهده شد .به
منظور بررسی تغییرات اتفاق افتاده حین واکنش ،پس از مشاهده هر تغییر رنگی ،فرآیند متوقف شد و محصول
بدست آمده در هر مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت .شکل  2نشان دهنده رنگ محصول در زمان های مختلف
فرآیند است.
در ابتدای فرآیند هیدروترمال ،محلول شیریرنگ بود (شکل  1مرحله  .)1اولین تغییر رنگ تقریباً پس از
گذشت  8دقیقه از شروع فرآیند مشاهده شد (شکل  1مرحله  2و شکل  2الف) .با گذشت زمان رنگ محلول
به قهوهای متمایل شد و پس از گذشت حدود  30دقیقه ،قهوهای تیره حاصل شد (شکل  1مرحله  6و شکل 2
د).پس از گذشت  45دقیقه ،رنگ محلول (و بهتبع آن محصول) به توسی تیره تغییر یافت (شکل  1مرحله 7
و شکل  2ن) .با گذشت زمان بیشتر ،رنگ به توسی روشن تمایل پیدا کرد .با افزایش زمان فرآیند به 480
دقیقه ،محصول به رنگ بژ متمایل شد (شکل  2ی) که در توافق با رنگ گزارش شده برای  NMCPدر مراجع
است [ 8و  .]9بدلیل اینکه تغییرات رنگ در زمانهای کوتاه اتفاق میافتاد و همچنین یک بازه زمانی برای
سرد کردن محلول موردنیاز بود ،بیان زمان فرآیند بصورت کامال دقیق امکانپذیر نیست و تنها بهصورت تقریبی
و بهمنظور بررسی روند تغییرات محصول این آزمایشها انجام شد.

)Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES
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شکل -1تغییرات رنگ محلول با افزایش زمان طی فرآیند هیدروترمال (افزایش زمان طی مراحل  1تا )9

شکل 2رنگ محصول فرآیند هیدروترمال پس از زمان ¬های مختلف فرآیند؛ (الف)  8دقیقه( ،ب) 15 ،دقیقه( ،ج)  22دقیقه،
(د)  30دقیقه( ،ن)  45دقیقه( ،و)  120دقیقه( ،ه)  180دقیقه و (ی)  480دقیقه.

4

الگوی  XRDاز محصول فرآیند هیدروترمال در زمانهای مختلف در شکل  3ارائه شده است .پس از گذشت
 30دقیقه از آغاز فرآیند ،فاز کریستالی تشکیل نشده است .با انجام فرآیند به مدت  45دقیقه (توسی شدن
محصول) ،پیکهای اصلی فاز  NMCPنمایان میشوند .افزایش زمان واکنش به  120و  180دقیقه باعث
میشود که تمامی پیکهای فاز  NMCPهویدا شوند که در تطابق با پیک های استاندارد  NMCPدر مراجع
هستند [ ]5و نشان می دهند که محصول فاز ناخالصی ندارد .افزایش زمان فرآیند به  480دقیقه سبب رشد
کریستالی و افزایش شدت پیک ها می شود.
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شکل  -3الگوی پراش  XRDاز محصول فرآیند هیدروترمال تحت همزدن مغناطیسی در زمانهای مختلف تحت دمای ̊
120

با توجه به نتایج  ،XRDمی توان نتیجه گرفت که محصوالت به رنگ های خاکستری تیره تا بژ نشان دهنده
تشکیل فاز  NMCPهستند .البته علت تفاوت رنگ سوال برانگیز است که برای بررسی آن از آنالیز ICP-OES
استفاده شد .نتایج این آزمایش در جدول  1ارایه شده است .همان طوری که در این جدول مشاهده می شود،
در محصول  NMCPسنتز شده در دمای  120 ˚Cبه مدت زمان های  180 ،120 ،45و  480دقیقه ،نسبت
 Naبه  Mnبه ترتیب عبارتست از  2/26 ،2/17 ،2/00و  .2/51بنابرلین می توان نتیجه گرفت که با افزایش
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زمان واکنش ،نسبت سدیم به منگنز در  NMCPبه مقدار استوکیومتری برابر  3نزدیک تر می شود و در واقع
علت اختالف رنگ محصول نیز همین تغییرات در نسبت  Naبه  Mnاست.
جدول  .1ترکیب شیمیایی حاصله از نتایج تست ICP_OES
Normalized element content

Heating conducted in an oil bath
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ماهیت محصول قهوه ای رنگ ( 30دقیقه فرآیند هیدروترمال و قبل از آن) ناشناخته است .الگوی  XRDنشان
می دهد که فاز تشکیل شده (شکل  ،2زمان فرآیند  30دقیقه) بلوری نیست که احتماال مربوط به زمان کوتاه
فرآیند است که برای کریستالیزاسیون (تبلور) کافی نبوده است .به منظور بررسی ماهیت محصول قهوه ای
رنگ ،فرآیند هیدروترمال بدون همزدن انجام شد .در واقع هم زدن سبب تسریع فرآیند می شود .مشاهده شد
که پس از حدود  8ساعت ،محلول قهوه ای (به رنگ شکل  1مرحله  )6می شود .در همین زمان ،فرآیند متوقف
شد و پس از شستشو و خشک کردن ،محصول توسط آزمایش  XRDارزیابی شد .الگوی  XRDاین محصول
در شکل  4نشان داده شده است که نشان می دهد عالوه بر فاز  ،NMCPفاز دیگری نیز در محصول وجود دارد
که پیک های این فاز منطبق بر پیک های اصلی فاز  MnCO3است .پس می توان نتیجه گرفت که رنگ قهوه
ای ناشی از حضور فاز میانی  MnCO3است.

شکل -4الگوی پراش  XRDاز محصول قهوه ای رنگ فرآیند هیدروترمال (بدون همزدن مغناطیسی تحت دمای ̊C 120و
پس از  8ساعت)
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 نتیجهگیری-4
 مشخص شد که بین رنگ و. طی فرآیند هیدروترمال به کمک هم زدن سنتز شدNMCP ،در این پژوهش
 نشانه تشکیل، ظاهر محصول با رنگ خاکستری تیره.ماهیت محصول فریند هیدروترمال ارتباط وجود دارد
 نسبت سدیم به، نشان داد که با تغییر رنگ از خاکستری تیره به بژ روشنICP  نتایج. خالص استNMCP
. نزدیک می شود3  به مقدار استوکیومتریNMCP منگنز در
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