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چکیده

 در دهههای. تامین انرژی پایدار به عنوان موتور محرک رشد به یکی از چالشهای اساسی بشر تبدیل شده است،با افزایش سطح رفاه و توسعهی اقتصادی جوامع
 از این رو استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر.اخیر مصرف بی رویه سوختهای فسیلی نگرانیهایی را در مورد امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی ایجاد کردهاست
 تولید انرژی. یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر که از راندمان تبدیل باالیی برخوردار است فناوری هیدروژن و پیل سوختی میباشد.و پایدار در اولویت قرار گرفتهاست
. برقآبی و زمینگرمایی به دلیل وابستگی به شرایط محیطی و اقلیمی دارای محدودیتهای متعددی هستند، خورشید،الکتریکی از سایر منابع تجدیدپذیر نظیر باد
 به گزینهای منطبق بر مولفههای توسعه پایدار برای تولید و ذخیره انرژی تبدیل، هیدروژن به دلیل فراوانی و تنوع منابع تولید،در میان گزینههای سبز معرفی شده
 یک حامل انرژی جذاب برای تولید انرژی الکتریکی و کاربردهای حمل و نقل محسوب، هیدروژن به دلیل بهرهوری انرژی بالقوه باال و تولید آالیندههای کم.شده است
70  تقاضای جهانی برای مصرف هیدروژن حدود. درصد) هیدروژن مورد نیاز از منابع هیدروکربنی تولید میشود90  در حال حاضر بخش اعظم (بیش از.میشود
 در این پژوهش به بررسی فرایندهای مطرح در. درصد آن صرف پاالیش سوختهای فسیلی و تولید مواد شیمیایی میشود93 میلیون تن میباشد که بیش از
.حوزهی تولید و ذخیرهسازی هیدروژن پرداخته شدهاست
 پیلهای سوختی، ذخیرهسازی، تولید هیدروژن، انرژی تجدیدپذیر، سوختهای فسیلی:کلیدواژگان
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Abstract
With the growing level of welfare and economic development of societies, sustainable energy supply as a driver of growth
has become one of the fundamental human challenges. In recent decades, excessive consumption of fossil fuels has raised
concerns about energy security and climate change. Therefore, the use of renewable and sustainable energy sources has
become a priority. One of the renewable sources of energy that has high conversion efficiency is hydrogen and fuel cell
technology. Electricity generation from other renewable sources such as wind, solar, hydropower, and geothermal has
several limitations due to their dependence on environmental and climatic conditions. Among the introduced green
options, hydrogen has converted to an option that meets the essentials of sustainable development for energy production
and storage because of its abundance and diversity of production sources. Hydrogen is an attractive energy carrier for
electricity generation and transportation applications due to its high potential energy efficiency and low emissions.
Currently, most of the hydrogen needs (more than 90 percent) are produced from hydrocarbon sources. The global demand
for hydrogen is about 70 million tons, of which more than 90 percent is spent on refining fossil fuels and producing
chemicals. In this research, the hydrogen production and storage processes have been studied.
Keywords: fossil fuels, renewable energy, hydrogen production, storage, fuel cells
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 -1مقدمه

چوب ،زغال سنگ ،گاز طبیعی و نفت ،از منابع تجدیدناپذیر انرژی میباشند و
مدت طوالنی است که مورد استفاده قرار میگیرند [ .]1بیش از  %80انرژی
مصرفی از طریق این سوختها تامین میشود [ .]2این منابع به سرعت در حال
کاهش و اتمام میباشند و محققان در حال مطالعه جهت یافتن سوختهای
جایگزین و کم آالینده میباشند [ .]3امنیت انرژی ،سازگار بودن آن با محیط
زیست و قیمت مناسب آن امروزه به یک امر مهم برای بسیاری از کشورها
تبدیل شدهاست .برای این منظور انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار
گرفتهاند .انرژی خورشیدی و بادی به دلیل بلوغ نسبی فناوریهای بهرهبرداری
از آنها و دسترسی مطلوب بیشترین سهم از منابع تجدیدپذیر را به خود
اختصاص دادهاند [ .]4بنابراین توسعه منابع جدید انرژی به دلیل مسائل زیست
محیطی امری ضروری میباشد .برای تولید توان ،فناوریهایی نظیر پیلهای
سوختی در حال گسترش بوده و به عنوان یکی از سیستم های آتی تولید انرژی
پاک شناخته شدهاند .امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری
پیلهای سوختی ،نیاز به هیدروژن به عنوان سوخت در این سیستمها افزایش
یافتهاست .ذخایر اثباتشده زغالسنگ ،نفت و گازطبیعی جهان تقریباً
پاسخگوی  40 ،200و  60سال نیاز در نرخ مصرف فعلی میباشند .در یک دهه
اخیر ،اوج تولید نفتخام در سال  2018بودهاست .در این سال میزان تولید
نفت خام به  3/96و در سال  2019به  3/93بیلیون تن رسید [ .]5در شرایط
فعلی ،حدود  ٪80کل تأمین انرژی اولیه و  ٪60تولید برق بر پایه سوختهای
فسیلی طبیعی است .افزایش تولید  CO2به دلیل سوزاندن زغالسنگ نفتی،
تهدید جدی برای تغییرات آب و هوایی است [ .]6در سال های اخیر ،خطر
بالقوه اتمام سوختهای فسیلی تبدیل به چالشی جدی شدهاست .در سال
 ،1949هاببر ت 1برای اولین بار تمایل به کاهش سوختهای فسیلی را
پیشبینی کرد [ .]7از جمله کاربردهای هیدروژن میتوان به گوگردزدایی ،از
گاز طبیعی ،سنتز آمونیاک و سنتز متانول ،در صنعت پتروشیمی برای اصالحات
نفت خام در صنایع به عنوان یک عامل کاهنده در پزشکی به عنوان ضد عفونی
کنندههای روغن نباتی هیدروژنه در صنایع غذایی در صنعت کود و رنگ،
سوخت موتورهای موشکی یک مایع خنککننده در ژنراتورهای برقی ،کاربرد
جدید هیدروژن در بازیافت پالستیک و استفاده به عنوان سوخت در پیلهای
سوختی نیز میتوان استفاده کرد [.]10-8
 -2معرفی هیدروژن

هیدروژن به عنوان فراوانترین عنصر در جهان و دهمین عنصر فراوان در پوسته
زمین در ترکیب با سایر عنصرها یافت میشود .تقریباً  ٪75از کل ماده را تشکیل
میدهد .هیدروژن دارای سه ایزوتوپ به نامهای ،پروتیوم ،دوتریوم و تریتیوم
میباشد .پروتیوم با تشکیل یک پروتون و یک الکترون ،ماده اصلی هیدروژن،
سادهترین عنصر است .اگرچه هیدروژن سبکترین عنصر شناخته میشود ،اما
هیدروژن بیشترین میزان انرژی را در هر واحد وزن در بین تمام سوختها دارد
[ .]11در جدول  1به معرفی برخی از ویژگیهای مهم عنصر هیدروژن و
ایزوتوپهای آن پرداخته شدهاست.

جدول  1اطالعات اتمی ایزوتوپهای هیدروژن []12
مشخصات

پروتیوم

دیتریوم

تریتیوم

جرم اتمی

1/00

2/01

3/01

فراوانی طبیعی ()%

99/98

0/01

≈ 10-18

انرژی یونیزاسیون

13/59

13/60

13/60

مقطع عبوری از
نوترون حرارتی

0/32

0/51×10-2

< 6×10-6

12/26

نیمه عمر

)𝑐𝑐𝑐𝑐 (× 10−24

چرخش هستهای
لحظه مغناطیسی
هسته ای ،
آهنرباهای هسته ای

1
2

+

+2/79

+1

+0/85

1
2

+

+2/97

 -3روشهاي تولید هیدروژن

هیدروژن به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده زمین نقش مهمی در حیات دارد .
امروزه از این عنصر به عنوان یک گاز صنعتی استفاده می شود در برخی از
صنایع از هیدروژن به عنوان خوراک استفاده میشود.
چندین فرآیند جهت تولید هیدروژن وجود دارد .هیدروژن را میتوان از
سوختهای فسیلی ،الکل ،هیدروکربنها و متان تولید کرد [،]15-13
اکسیداسیون جزئی از ته ماندههای سنگین روغنی و زغالسنگ [،]16،17
زیست توده ( بیوگاز) [ ،]18،19الکترولیز [ ،]20،21هیدروژن سولفید [ ]22و
انرژی تجدیدپذیر [ ]23میباشد .در این پژوهش به معرفی برخی از روشهای
تولید هیدروژن در ایران پرداخته میشود.
 -1-3الکترولیز

الکتروشیمی با الکترولیز شروع میشود مطالعات عملی و نظری در سالهای
اولیه قرن نوزدهم انجام شده است .معادله گیبس -هلمهلتز dG=dH-TdS
ترمودینامیک واکنش را نشان میدهد .بر طبق این معادله برای  Tهای بسیار
بزرگ است که امکان تجزیه خود به خودی رخ میدهد [ .]24یکی از روشهای
تولید هیدروژن استفاده از خورشید است که به چهارنوع اصلی فتوولتائیک،
انرژی حرارتی خورشیدی ،الکترولیز و بیو فوتالیز طبقه بندی میشود .از سال
 1970استفاده از سلولهای فتوولتائیک برای تولید  H2آغاز شده است [.]25
با استفاده از برق مولکولهای آب تقسیم میشوند و هیدروژن تولید میشود.
واحد اصلی الکترولیز آب شامل یک کاتد ،یک آند ،منبع تغذیه و الکترولیت
میباشد [ .]26در شکل  1نمای یک واحد تولید هیدروژن با سلول فتوولتائیک
نمایش داده شده است .از چالشهای این فناوری میتوان به هزینه باالی پنل-
های خورشیدی و برق تولید شده نسبت به هیدروژن تولید شده هزینه باالیی
دارد.

1. Hobbert
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)(T = 298 K

 -4-3تولید هیدروژن از بیوگاز

شکل  1نمای یک واحد تولیدهیدروژن با سلولهای فتوولتائیک [.]27

در این روش با عبور جریان الکتریکی از درون الکترود موجود در درون
آب ،مولکولهای آب تجزیه شده و هیدروژن و اکسیژن تولید میشود [ ]28که
این هیدروژن تولید شده به دلیل خلوص باالیی که دارد میتواند در صنایع
دارویی ،مصارف پزشکی و صنایع حساس غذایی مورد استفاده قرار گیرد [.]29
 -2-3فرآیند اصالح متان بخار

1

گازطبیعی یکی از منابع فسیلی محسوب میشود که در مخازن متخلخل زیر
زمینی در برخی مناطق در پوسته زمین یافت میشود [ .]30هیدروژن به صورت
تجاری از گاز متان تولید میشود .گاز متان بخش عمدهای از گازطبیعی را
تشکیل میدهد .واکنش تشکیل هیدروژن از گاز متان به شرح زیر میباشد
[:]31
𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟒𝟒 + 𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑶𝑶 → 𝑪𝑪𝑪𝑪 +
()1

یکی از منابع احتمالی که برای تولید هیدروژن در نظر گرفته میشود ،بیوگاز
است؛ بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر نسبت به سوختهای فسیلی
دارای تاثیرات کمتر زیستمحیطی میباشد .بیوگاز با داشتن کربن خنثی و
مقدار کم گوگرد هیدروژن تولید میکند [ .]36زیستتوده در دمای باالی
𝑲𝑲 1000گازی کرده .مراحل تبدیل فرآیند آن به شرح زیر میباشد:
بیوگاز +گرما +بخارآ ب← هیدروژن +کربنمنواکسید +کریندی اکسید+
هیدروکربنهای سبک و

سنگین +

[.]37

فرآیند گازیسازی برای زیست توده (بیوگاز) با رطوبت کمتر از  %35قابل
استفاده است .در صورتی که رطوبت بیشتر باشد با استفاده از خشک کردن یا
پیش گرم کردن میتوان رطوبت را کاهش داد .با این حال انرژی مورد نیاز برای
گازی سازی افزایش مییابد که باعث کاهش بهرهوری میشود [ .]38در شکل
 3نمای تولید یک واحد تولید هیدروژن از زیست توده (بیوگاز) نمایش داده
شده است.

در این فرآیند از انرژی گرمایی برای جداسازی هیدروژن از کربن با استفاده
از بخار آب و بر روی کاتالیزور استفاده میشود .فرآیند  SMRاز لحاظ صنعتی
یک فرآیند کارآمد میباشد .در شکل  2نمای یک واحد اصالح متان بخار آورده
شده است.

شکل  3نمای یک واحد تولید هیدروژن از بیوگاز

شکل  2نمای یک واحد ]32[ SMR

هزینه تولید هیدروژن با روش  SMRنسبت به سایر روشها در صورت عدم
نوسان قیمت گازطبیعی مقرون به صرفه میباشد [ .]33کاتالیزور مورد استفاده
در این فرآیند نیکل میباشد .مهمترین عیب این فرآیند ایجاد کک بر کاتالیست
میباشد [.]28
 -3-3تولید هیدروژن از هیدروژن سولفید

هیدروژن سولفید یکی از ترکیبات همراه نفت و گازطبیعی میباشد .که
آزادسازی و عدم تصفیه آن باعث مشکالت زیستمحیطی میگردد .هیدروژن
سولفید میتواند برکیفیت هوا تاثیرگذارد و باعث بارش باران اسیدی شود [.]34
در دهه  1970ترمولیز مستقیم برای بازیافت هیدروژن و گوگرد به فرم H2S
پیشنهاد شد .با توجه به ناپایدار بودن مولکول  H2Sبا مقدار مشخصی از انرژی
میتوان پیوندهای بین  Hو  Sرا شکاند .بر این اساس تجزیه حرارتی در دمایی
حدود ℃ 1000انجام میشود [:]35
kJ
kJ
𝐻𝐻2 𝑆𝑆 → (𝐻𝐻2 + 𝑆𝑆) ∆G = 33.3
 , ∆H = 20.4
()2
mol
mol

 -5-3اکسیداسیون جزئی

2

اکسیداسیون جزئی یک واکنش گرمازا با اکسیژن و بخار میباشد .در این فرآیند
میزان اکسیژن و بخارآب به گونهای کنترل میشود که واکنش بدون نیاز به
انرژی خارجی انجام شود برای مثال[:]39
()3

𝟐𝟐𝑯𝑯𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖 𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑶𝑶 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 → 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟒𝟒𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 +

اکسیداسیون جزئی میتواند انواع سوختها مانند زغالسنگ و مواد نفتی
باقی مانده کنترل کند و بدون حضور کاتالیزو عمل نماید و معموال دمای آن
℃ 1500-1200و فشار  25-80 barبرای جلوگیری از تشکیل دوده و کربن
انجام میشود .کاتالیزورهای این فرآیند معموال نیکل یا رودیوم هستند [.]40
نتایج بررسیها نشان دادهاست در بین هیدروکربنها بیشترین بازده تبدیل متان
به هیدروژن ،مربوط به روش  SMRمیباشد .در این فرآیند بازده تبدیل در
حدود  %98بوده است .در حدود  %98کل هیدروژن تولید شده در جهان از
سوختهای فسیلی بدست میآید .بیش از  %90از هیدروژن تولید شده در

)1. Steam methane reforming (SMR
)2. Partial oxidation (POX
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جهان به عنوان یک فرآورده شیمیایی شناخته میشود و کمتر از  %10از آن به
عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد .این به آن معنی میباشد که  %90از
هیدروژن تولید شده در همان محل تولید مورد استفاده قرار میگیرد و وارد
بازار نمیشود [ .]41برای مثال در نیروگاههای حرارتی نیز هیدروژن تولید
میشود ،که برای خنکسازی ژنراتور برق مورد استفاده قرار میگیرد .در
پاالیشگاهها نیز عمده هیدروژن تولید شده صرف فرآورش و تولید سایر
محصوالت میشود .در جدول  2میزان گازطبیعی مصرف شده در واحدهای
هیدروژنسازی ایران از سال  1396-1388آورده شدهاست.
جدول  2مصرف گازطبیعی در واحدهای هیدروژنسازی ایران []42
سال

مقدار مصرف(میلیون متر مکعب)

1388

654

1389

712

1390

808

1391

682

1392

790

1393

365

1394

580/4

1395

607/6

1396

540

تقاضا برای هیدروژن از سال  1975بیش از  3برابر رشد داشتهاست %6 .از
هیدروژن جهان از طریق گازطبیعی %2 ،از طریق زغالسنگ و مابقی از سایر
منابع (هیدروکربنی و الکترولیز) تامین میشود .در حال حاضر تقاضای جهانی
برای مصرف هیدروژن  70میلیون تن میباشد [ .]43در شکل  4تقاضای جهانی
هیدروژن خالص از سال  1975-2018آورده شده است.

شکل  4تقاضای جهانی برای هیدروژن خالص از سال ]5[ 1975-2018

 -4فناوري ذخیرهسازي هیدروژن

هیدروژن جز فراوانترین عنصرها در زمین میباشد .هیدروژن یکی از گزینههای
قطعی برای جایگزین شدن با سوختهای فسیلی میباشد .از این رو باید
شرایطی را ایجاد کرد تا بتوان این منبع پاک انرژی را ذخیره کرد .در شکل 5
فناوریهای رایج در زمینه ذخیرهسازی هیدروژن نمایش داده شدهاست.

شکل  5طبقه بندی فناوری ذخیره سازی هیدروژن []44

 -1-4هیدرید کمپلکس

در ذخیرهسازی هیدروژن به روش هیدریدهای کمپلکس تراکم جرم و حجم
هیدروژن نسبت به آلیاژها اولویت دارد .به عنوان نمونه ،در ذخیرهسازی به روش
هیدرید کمپلکس در مخزنی که حاوی هیدروژن میباشد از هیدرید سدیم 1و
لیتیم آلومینیوم هیدرید 2با درصد وزنی هیدروژن  7/4و  10/5استفاده می-
نماییم .این روش ،یکی از روشهای ذخیرهسازی موفق هیدروژن در آینده می-
تواند باشد [.]45،46
 -2-4مایعسازي هیدروژن

برای قرار دادن هیدروژن در فاز مایع دمای آن حداقل میبایست ℃ -253باشد
هیدروژن در فاز مایع بی رنگ بوده و به ذخیرهسازی کریوژنیک نیاز دارد .مخازن
هیدروژن مایع میتوانند 𝒍𝒍𝒌𝒌𝒌𝒌  0/070هیدروژن مایع را در مقایسه با 𝒍𝒍𝒌𝒌𝒌𝒌0/030
هیدروژن فشرده در خود ذخیره کنند .برای حفظ دمای زیر صفر درجه مخازن
هیدروژن به خوبی عایق بندی میشوند [.]47
 -3-4ذخیرهسازي هیدروژن به صورت فشرده

چهار نوع مخزن تحت فشار وجود داردکه میتوان از آنها برای ذخیرهسازی
هیدروژن استفاده کرد.
نوع اول -مخازن تحت فشار کامال فلزی :این نوع مخازن معمولی ترین،
ارزان ترین و در عین حال سنگینترین نوع مخازن هستند .جنس این مخازن
معموال آلومینیوم یا فوالد میباشد و میتوانند فشارهایی تا  50 MPaتحمل
نمایند.
نوع دوم -مخازن تحت فشار فوالد با یک کامپوزیت الیاف شیشه :فوالد و
مواد کامپوزیت در حدود یکسان بار ساختاری دارند .ساخت این نوع مخازن
نسبت به مخازن نوع اول تقریبا  %50هزینه بیشتری دارد .مخازن نوع دوم
بیشترین تحمل فشار را دارند.
نوع سوم -بسته بندی کامال کامپوزیتی با بوش فلزی :عمده بار سازه توسط
ساختار کامپوزیتی تحمل میشود و از بوش آلومینیومی برای آب بندی استفاده
میشود .این نوع مخازن با بوش فلزی  5%بار مکانیکی مخزن را دارا میباشد و
برای فشار کاری  45 MPaقابل استفاده میباشد.
نوع چهارم -کامال کامپوزیتی :معموال از پلیمر مانند پلی اتیلن با چگالی
باال به عنوان بوش استفاده میشود و کامپوزیتهای الیاف کربن یا شیشه کربن
برای حمل بار ساختاری استفاده میشود .این نوع مخازن سبک و در عین حال
قیمت نسبتا باالیی دارند و میتوانند تا  100MPaفشار تحمل کنند [.]45

1. NaALH4
2. LiALH4
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 -4-4هیدریدهاي فلزي

یکی از راههای تولید هیدروژن هیدرید کلسیم میباشد که واکنش آن به شرح
زیر میباشد:
()4
هیدروژن موجود در هیدرید توسط آب آزاد میشود .هیبریدهای سدیم و
لیتیوم نیز برای آزادسازی هیدروژن با آب واکنش میدهند و به عنوان مواد
ذخیره ساز استفاده میشوند [.]45
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑶𝑶 → 𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑶𝑶𝑶𝑶)𝟐𝟐 +

 -5-4ذخیرهسازي جامد

مواد جامد میتوانند هیدروژن را به طور برگشتپذیر جذب و یا آزاد نمایند .در
سیستم ذخیرهسازی حالت جامد ،هیدروژن را با جذب فیزیکی یا جذب
شیمیایی ،جذب میشوند .نانو لولههای کربنی ،الیاف ،فولرنها ،زئولیت،
چارچوبهای فلزی-آلی و همچنین چارچوبهای ارگانیک کوواالنسی و اخیرا
پلیمرهای ریز پاشی درونی ( )PiMsمیتوانند هیدروژن را در صورت نیاز به
تحریک حرارتی یا روشهای دیگر آزاد کرد ظرفیت پایین ذخیرهسازی
هیدروژن در شرایط محیط و نیاز به دمای بسیار پایین هیدروژن از محدودیت-
های این روش محسوب میشود .با این حال هیدریدهای فلزی یکی از مقرون
به صرفه ترین روشهای ذخیرهسازی هیدروژن شناخته شده اند [.]48

 -1نیروگاه های تولید توان متمرکز
 -2نیروگاه های تولید توان توزیع شده
نیروگاه تولید توان متمرکز ،نیروگاهی که الکتریسیته تولیدی آن توسط
خطوط انتقال به مراکز مصرف منتقل میشود و توان خروجی آن دربازه  5تا
 500مگاوات میباشد.
نیروگاه تولید توان توزیع شده ،نیروگاهی که الکتریسیته تولیدی در محل
مصرف و یا نزدیک آن قرار دارد .واحدهای کوچک مصرف کننده الکتریسیته
مانند منازل مسکونی ،مراکزتجاری از این نوع نیروگاهها استفاده مینمایند توان
خروجی این نوع نیروگاه ها در بازه  200کیلووات تا  20مگاوات میباشد [.]49
 -7ارزیابی پیلهاي سوختی مورد استفاده در نیروگاههاي پیل سوختی
در جدول  3ویژگیهای انواع پیلهای سوختی متناسب با نوع کاربرد ،دمای

عملیاتی و ویژگیهای فنی هر یک آورده شدهاست .همانطور که مالحظه
میشود ،پیلهای سوختی دما باال برای کاربردهای نیروگاهی و دما پایین برای
کاربردهای خانگی و حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرند.

 -5معیارهاي اولویت بندي پیل سوختی در کاربرد نیروگاهی

یکی از مهم ترین کاربردهای پیل سوختی ،استفاده از آن برای تولید الکتریسیته
در مقیاس نیروگاهی میباشد .البته از فناوری پیل سوختی جهت تولید توان
در مقیاس کوچک هم میتوان استفاده نمود .در این پژوهش ابتدا به معرفی
مختصر از نیروگاههای پیل سوختی پرداخته خواهد شد و سپس پیلهای
سوختی مورد استفاده در این نیروگاه ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 -6تعریف انواع نیروگاههاي پیل سوختی

نیروگاههای پیل سوختی به دو دسته کلی تقسیم بندی

میشوند:

جدول  3ویژگی های پیل های سوختی توان متمرکز و و توان توزیع []52-49

نوع پیل سوختی

نوع کاربرد

دمای عملیاتی℃

خانگی ،حمل و نقل و تجهیزات

دمای عملیاتی پایین -30

الکترونیکی قابل حمل

℃100

اسید فسفریک

نیروگاهی

℃200

اکسید جامد

نیروگاهی

الکترولیت پلیمری

کربنات مذاب

تولید توزیع شده برق ،سامانه
ترکیبی گرما و توان

دمای عملیاتی باال ℃700-
1000

℃600-700

ویژگیهای فنی
محدودیت دمای عملیاتی غشا ،مسمومیت الکتروکاتالیست ،بازده در حدود ،%55
الکترولیز و غشای گران ،سهولت مدیریت الکترولیز
تولید همزمان برق و حرارت،الکترولیت مایع ،دمای محیط باید باالی  42درجه
سانتی گراد باشد
الکترولیت آن سرامیک و به صورت جامد است ،زمان راه اندازی  8ساعت ،بازده
 ،50-60%عدم حساسیت به ناخالصی موجود درسوخت ،تنوع سوخت
مصرفی،تبدیل بازده باال
عدم حساسیت به ناخالصی موجود در سوخت ،ایجاد محیط خورنده ،تنوع
سوخت ،بازده تبدیل باال
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 -8نیروگاه پیل سوختی در ایران
به منظور توسعه و گسترش استفاده از انرژیهای نو و سازگار با محیط زیست
از سال  1380در منطقه طالقان واقع در استان البرز یک نیروگاه با استفاده از
انرژی هیدروژن و فناوری پیل سوختی به صورت پایلوت مورد راه اندازی قرار
گرفت .فاز اول این پروژه با اهدافی نظیر ،تولید هیدروژن با خلوص  %99/99به
میزان

𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑟𝑟ℎ

 ،30ذخیرهسازی هیدروژن به ظرفیت  20 𝑚𝑚3و فشار

bar

،10

تولید برق با استفاده از سیستمهای پیل سوختی ،راه اندازی یک واحد سلیندر
پر کنی هیدروژن در سال  1387مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در واحد

شکل  8مخزن گاز هیدروژن نیروگاه طالقان []55

الکترولیز ،هیدروژن مورد استفاده نیروگاه تولید میشود و سپس در به فاز مایع
تبدیل میشود .هیدروژن مایع شده را میتوان به دو فاز مایع و گاز به صورت
مجزا به پیل سوختی تزریق نمود و برق تولید شده توسط پیل سوختی را به
شبکه سراسری برق وصل نمود [ .]53،54شکل  6به طور مختصر فرآیند تولید
انرژی الکتریکی از طریق پیل سوختی و استفاده از سوخت هیدروژن در نیروگاه

طالقان را نشان میدهد.

شکل  9پیل سوختی  25کیلووات مورد استفاده در نیروگاه طالقان []55

شکل  6فاز اول نیروگاه پیل سوختی طالقان []53
در مرداد ماه سال  1386دو دستگاه پیل سوختی مجموعاً با ظرفیت

kW

 25از نوع پیل سوختی الکترولیت پلیمری در طالقان نصب و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .در جدول  4برخی از ویژگیهای فنی پیل سوختی پلیمری استفاده
شده در سایت طالقان آورده شدهاست .شکلهای  9 ،8 ،7و  10تجهیزات نصب
شده در سایت طالقان میباشد.

شکل  7پیل سوختی 1/2کیلووات استفاده شده در نیروگاه طالقان []55

شکل  10الکترولیز  200کیلووات نیروگاه طالقان []55

جدول  4مشخصات هر دو دستگاه پیل سوختی نصب شده در طالقان []54
مشخصات

مقدار

محدوده ولتاژ خروجی

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 36-57

راندمان پیل سوختی

55%

دمای کارکرد پیل سوختی
میزان خلوص سوخت

℃ 55-65
99%

فشار ورودی

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 5-6

بیشترین جریان

𝐴𝐴350

وزن

 78کیلوگرم

ابعاد

83/7×42/7×38
سانتیمتر

 -9بررسی معایب و مزایاي انواع پیلهاي سوختی
پیلهای سوختی انواع مختلفی دارند ،که عملکرد و استفاده از آنها با توجه به
ساختار آنها متفاوت است .اساس کار پیلهای سوختی بسیار ساده به نظر
میرسد .پیل سوختی ،سوخت( هیدروژن) و اکسیژن را دریافت نموده و طی
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یک فرآیند الکتروشیمیایی ،الکتریسیته تولید مینماید .گرما و آب از محصوالت
جانبی پیل سوختی میباشند .در جدول  5مزایا و معایب پیلهای سوختی رایج
آورده شده است.
جدول  5بررسی مزایا و معایب پیلهای سوختی []54،55
معایب

نوع پیل سوختی

مزایا

اسید فسفریک

ارزان بودن الکترولیت ،عدم حساسیت به  ،CO2زمان عملکرد طوالنی

توسط منواکسید کربن و گوگرد ،الکترولیت مایع خورنده

الکترولیت ،شرایط کاری دما پایین این پیل سوختی را برای کارکرد در حمل و

حساسیت به  COو گوگرد جهت مسمومیت کاتالیست ،استفاده کاتالیست

تولید ارزان قیمت ،تنوع انتخاب در کاتالیست(نیکل ،نقره و اکسید فلزات)

حساسیت زیاد آن به  CO2موجود در هوا یا سوخت ،استفاده از هیدروژن

استفاده از کاتالیست گران قیمت پالتین ،حساسیت به مسموم شدن

بکارگیری نفیون در الکترولیت ،امکان اندک شکستن و ترک خوردگی
الکترولیت پلیمری

نقل مناسب کرده است
قلیایی

عدم استفاده از فلزات کمیاب در الکترود ،کاتالیست ارزان قیمت نسبت به پیل

کربنات مذاب

سوختی قلیایی و پیل سوختی اسید فسفریک ،حساسیت مسمومیت کمتری به

گران قیمت پالتین ،مدیریت آب ،غشای پیلمری گران قیمت

و اکسیژن خالص ،نیاز به تجدید الکترولیت

پیچیدگی کار با الکترولیت ،خوردگی ،واکنشهای شیمیایی باقی مانده،

 COدارند ،تولید بخار و انتقال بخار حاصل به توربین جهت تولید الکتریسیته

اکسید جامد

مواد نسبتا گران قیمت

تنوع در سوخت ،راندمان باال ،تبدیل مستقیم سوختهای هیدروکربنی بدون

مواد و ساخت گران قیمت ،محدودیت کاربرد در دماهای باال ،مسئله

نیاز به مبدل سوخت ،کاتالیست ارزان قیمت ،الکترولیت جامد

پوشش

 -10نتیجهگیري
طی تحقیقات و مطالعات انجام شده قدیمی ترین روش تولید هیدروژن
الکترولیز میباشد و روش بیوگاز یکی از روش های احتمالی و مقرون به صرفه

حاضر تنها نیروگاه هیدروژنی بهرهبرداری شده در کشور ،با ظرفیت 25 kW

سایت طالقان میباشد که هیدروژن مورد نیاز خود را از با روش الکترولیز تامین

برای تولید هیدروژن در آینده میباشد .همچنین تولید هیدروژن در ایران به

مینماید .پیلهای سوختی یکی از فناوریهای نوید بخش قابلیت تبدیل

میتواند از

مستقیم هیدروژن به انرژی الکتریکی را دارند .از نظر کارایی پیلهای الکتولیت

لحاظ اقتصادی نسبت به روش الکترولیز به صرفه تر باشد .البته اگر انرژی

پلیمری بیشتر در مصارف خانگی و پیلهای دیگر (دما باال) برای مصارف

الکتریکی مورد نیاز در روش الکترولیز از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شود،

نیروگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.

دلیل داشتن منابع عظیم هیدروکربنی با استفاده از روش

SMR

این روش نیز یک روش به صرفه جهت تولید هیدروژن در ایران میباشد .در
پاالیشگاههای ایران هیدروژن تولید شده بیشتر برای پاالیش و فرآورش سایر
محصوالت به کار برده میشود و بیش از  %90هیدروژن تولید شده در ایران در
همان واحدهای تولیده شده مصرف میشوند .در نیروگاههای حرارتی نیز از
هیدروژن تولید شده برای خنکسازی ژنراتور استفاده میشود .فرایندهای
ذخیره سازی که به سه دسته شیمیایی ،فیزیکی و جذب تقسیم میشود .در
ذخیرهسازی هیدروژن به روش فیزیکی این امکان فراهم میشود تا هیدروژن
را در فازهای مایع و گاز به توان ذخیره نمود .با ذخیرهسازی هیدروژن به صورت
فاز مایع این امکان فراهم میشود تا حجم بیشتری هیدروژن ذخیره گردد .در
روش ذخیرهسازی جامد هیدروژن این امکان فراهم میشود تا هیدروژن در مواد
جامد به صورت برگشتپذیر جذب یا آزاد شوند .این روش یکی از مقرون به
صرفهترین روشها میباشد .سایر روشها از جمله فشرده سازی ،مایع سازی و
هیدرید فلزی ،دارای معایبی همچون هزینه باال و بازده کم میباشند .در حال
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