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 ۶۲/۸۰/۶۸1۲ دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 مایع اُرگانیک به حیث بدیل جدید
 ذخیرٔه هایدروژن برای استفاده در منزل

 

 Uta Neubauerنویسنده :  ، ۳۱/۲۰/۰۲۳۱مؤرخ  ،روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
د. می کنکمک  ،انرژی به اساس هایدروژنخیرٔه سوالر فائدٔه کم دارد. ذوی خوب نباشد دستگاهای در صورتیکه وضع ج

 (Jean-Christophe Bott) تصویر: 

 

در اوقات  هابا آن تا عمل به کار است قرـُ از این نگاه ط و انرژی برق از باد و آفتاب تابع وضع جوی می باشدتولید 

 د.به صورت دوامدار ساده سازکار را ند ارگانیک می تواه بتواند. مایعات انرژی به دست آمده ذخیره شد ،ضرورت

 

ند و گاهی هم نهایت زیاد. است. گاه گاه انرژي تولید نمی ک دستگاه های فوتوولتیک هم چنان مانند وضع جوی متلون

جهیز ت ،بری که آسمان پوشیده می باشدخود را در برابر روز های ا  روزهای آفتابی در که  نمی شود  یک بدبختی ،بلی

: دستگاه به عمل آید آرزو دارند به این موضوع رسیدگیدقیقا ً اکنون  Erlangen-Nürnbergمحققان از پوهنتون  کرد.

روژن هایدیعنی به اکسیژن و   کرده" electrolyseالکترولیوز"آب را  ،باید با انرژی اضافی (انرژی سوالرتولید آنها )

 ،هایدروژن در یک حجرٔه سوخت ،در وضع خراب جوی یا شبانه ند.ذخیره ک ن به دست آمده راهایدروژو   نموده تجزیه

 دوباره به انرژی برق تبدیل می گردد. به این وسیله حتی می شود در تابستان برای زمستان انرژی ذخیره گردد. 

 

قبل از سه  سویسی های و دیزانرعلما " یاد آوری می کند که Selfسکونت با انرژی مستقل" بنام" این فکر از "کنتینر

فتابی و ـ در پهلوی بتری برای رفع ضرورت کوتاه مدت ـ یک ذخیرٔه سلولهای آ" Selfهمچنان در " .ندسال معرفی کرد

 .پیشبینی شده است ،ر" و حجرٔه سوختهاید روژن منجمله "الکترولیوزو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_mayeh_organik_ba_heise.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_mayeh_organik_ba_heise.pdf
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 جامد ضد مایع ذخایر
خارج از بخش صنعت و  ،حیث عامل تعیین کننده در استفادهمدتی به  ،اصال ً سبکترین گاز ،ذخیره نمودن هایدروژن

و همچنان متراکم کردن  درجٔه سلزیوس ۰۵۲منفی زیر "مایع شدن در سردی"شناخته می شد. درین بخشها  ،البراتوارها

ی و مصرف تطـُرق خاص حفاظزیرا آنها  ،مساعد نیستمنزل هردو طریق برای استفاده در  تحت فشاربلند پذیرفته شد.

 زیاد انرژی را ایجاب می کند. 

 

جامد عرضه می کند که در آنها شکل " روژن و فلزبه معنی ترکیب هاید ،ذخیره را "هیدریدهای فلزی یک امکان دیگر

مؤسسٔه اینها  در حال حاضر به طور مثال در "مینی بار"های متحرک  .قرار گرفته باشد هایدروژن در یک جالی فلزی

روژن و به این طریق اوتومات های قهوه با انرژی برق ی که یک حجرٔه سوخت با هایدجای ،لی سویسخط آهن فیدرا

)مؤسسٔه تحقیق مواد(  Empaدر  ،Andreas Borgschulte ،روژنمتخصص هاید .گردد آزمایش می  ،شوند تدارک می

" با یک "ذخیرٔه هیدرید فلز" Selfاین تخنیک را مطمئن و قابل اعتماد می داند. همچنان "حجرٔه سکونت ـ   ،سویس در

کیلوگرام مواد ذخیره ضرورت  ۰۲۲ و  کیلوات ساعت ۰۲۲سکونت برای  "ـ کانتنر ذخیرهٔ "وزن زیاد  تجهیز گردید.

 .کنداخالل نمی  این عملیه را دارد ـ  در چنین استفادٔه ساکن

 

برعکس مایعات  Wolfgang Arltو   Peter Wasserscheidا بدر همکاری "اِرالنگن" ازتخنیکی  یهاگروپ روش

و در تانک ها شده د. اینها می توانند مانند تیل سوخت انتقال داده ترجیح می ده ،روژنه ذخیرٔه هایدارگانیک را نسبت ب

 ضرورت ندارند تغییر عادت دهند. گردد. دلیل عمدٔه محققان این است که مردمداری می ه نگ

 

 ـ تحقیق"مؤسسٔه فیدرال برای  یعلما ۳۷۹۲تازه نیست. قبل بر این در سالهای  ،مایعاتدر روژن ذخیره کردن هایدفکر 

Reaktor"  درWürenlingen،  مؤسسٔه امروزی"Paul-Scherrer"،  داشت ک انتقال دهندٔه مطمئن و قابل نگهیبه سراغ

که یک  )موادی است شبیه بنسول( مایع Toluolبر آمدند. اینها فیصلٔه خود را به نفع  ،وسایل نقلیهجهت روژن هایدبرای 

  ،یدریک عمل کمیاوی کتلیزاتورو "ترکیب ـ کاربن ـ کاربن" غیر اشباع شده مولیکیول کوچک دائره مانند با 

   تشکیل می گردد.  ،ک مایع می باشدکه همچنان ی«  Methylcyclohexan» در ضمن. افزود می کندهایدروژن را

پذیر است طوریکه هایدروژن مشتق شده  برگشت میاوی با حرارت بلند و یک کتلیزاتور دیگر یعمل کاهمیت موضوع: 

محققان آن وقت حتی یک الری باربر  « Methylcyclohexan» دوباره تشکیل می شود. همرای هایدروژن از  Toluolو 

زیرا از همه  ،بازهم صرف نظر کردندفکر ولی باآلخره از این  ،به کار انداختند)تغییرمواد سوخت(تغییر تجهیزبا را 

 شتر چون تجهیزات برای یک موتر دارای وزن زیاد بوده و آزاد نمودن هایدروژن کم سرعت بود.یب

 

      کیول بهتر مساعد بنام به یک مولی "محققان امریکائی"تعقیب کرده در حالیکه بیشتر صنعت موتر این فکر را  ولی

 «N-Ethylcarbazol  »بندد میاوی به مواد انتقال دهنده مییبه صورت کبه عین پرنسیپ  را دست یافتند که هایدروژن .

هایدروژن ذخیره شده دارای یک مقدار انرژی دو کیلووات ساعت بوده که تقریبا ً پنجم حصٔه  ،در یک لیتر این ماده

 ،ذخایر مایعهایدروژن زیرا  ،برای تولید کنندگان موتر به کلی دلچسپ استموضوع  می باشد.غلظت دیزل را دارا 

هایدروژنی  در عراده جاتگرچه د توانست از طریق تانک های موجود به فروش برسد. کمپنی "بی اِم وی" خواه

را ادامه می دهد. در این  Carbazolولی تحقیق مواد نزدیک به   ،مرجح می داند روژن رانخست تانک های متداول هاید

پیشبینی نمی سیریل  پختهٔ  طی می گردد و امکان تولید یاساسمراحل تحقیق هنوز  ،قرار اظهار یک گوینده ،موضوع

 N-Ethylcarbazolشود. منجمله باید حرارت موردضرورت برای اشتقاق هاید روژن بیشتر تقلیل یابد. این حرارت در 

 سیلزیوس است.درجٔه  ۰۲۲بیشتر از 

 

 Carbazolبدیل های 

و همکارانش از پوهنتون  Shih-Yuan Liu ،ول" و مشتقات آن در انکشاف قرار دارد: کمیا دان امریکاییز نه تنها "کاربا

Oregon in Eugene،  انند ارگانیک را که دارای حلقه مظرفیت مولیکیول هایBor مطالعه  ،و نایتروژن می باشد

ولی درجه سلزیوس آزاد می سازد.  ۰۲میکنند. اینها هایدروژن ذخیره شده را سریع و به مقدار زیاد در حرارت معتدل 

 در این مورد تحقیق هنوز دوام دارد. Liuدوباره به دست نمی آید. قرار تذکر  همواد ذخیره کننددر ضمن 
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رمیک"وهمچنان "اسید ف
۳
 (formic acid) به حیث مایع ذخیره  ،که از هایدروژن و "کاربن دای اوکسید" ساخته شده است

 "سمؤسسٔه ـ الیبنیت"روسه که در وس به کمک یک پهایدروژن را حتی از صفر درجٔه سلزی ،مورد نظر است. این ماده

می گردد. کاربن دای اشتقاق  ،در روستوک شمال آلمان انکشاف یافته است زاتور(ی)عمل کمیاوی با کتلcatalysisبرای 

تشکیل می کند.  محققان با را  (formic acid)با هایدروژن دوباره عمل نموده و  ،می گردداوکسید که در ضمن آزاد 

Matthias Beller  وHenrik Junge  و در عملی کردن تخنیکی  ،توفیق داشته اندمرتبه در چند اقال ً در البراتوار اکنون

 آن هنوز کار می کنند.

 

 Wasserscheidمی گوید، N-Ethylcarbazol که می باشد روژن یگانه ذخیرٔه مایع انکشاف یافتٔه ارگانیک برای هاید

 به آسانی به دست می آید:  عالوتاً 

تأکید  ،Wasserscheidتولید می گردد.  "چاکلت ـ میلکا"این مواد کمیاوی در صنعت منجمله برای رنگ بنفش پوش 

و به خوشی  هدیمایع صرف با یک ماده مستند گرد نبها فکر شده است اگر کانسپت انتقال دهندٔه هایدروژ ولی کم ،دارد

او بدون آنهم  .گردد صحبت ،است LOHCکه مختصر آن  ,«Liquid Organic Hydrogen Carrier»از یک به طور عموم 

 باشد.  LOHCخالص بهترین مادٔه ـ  N-Ethylcarbazolدر آن شک دارد که 

مایع می شود که به وقتی  چنگک موضوع: مواد کمیایی متذکره در حرارت نورمال جامد است و نخست ضعف یا 

کمیا دانها مولیکیول را  ،د. چون چنین "سیستم های ـ جامد ـ مایع" از نظر روش تخنیکی پیچیده استهایدروژن بسته گرد

که یک ماده را  قبلبراین وهمکارانش  Wasserscheidتقلیل یابد. آن می کنند تا نقطٔه ذوب عیار طوری با تجرب بیشتر 

 راجستر کردند." پاتنت"درج برای  ،درجه سلزیوس جامد می گردد ۱۳در منفی 

 

مشکلی  "اِرالنگن"محققان  ،درجٔه سلزیوس آزاد می کند ۰۲۲هاید روژن را در بیش از  ،اینکه "ذخیرٔه ـ کارباسول"در 

. در دوباره تبدیل شدن به جریان انرژی در تأکید می کند که باید تمام پروسه مشاهده شود Wasserscheidنمی بینند. 

 بلکه همچنان ،روژن را" تحریک می کندکه نه تنها "آزادشدن ـ هاید ،اردوجود داضافی حجرٔه سوخت کافی حرارت 

که در بستن هاید صدق می کند  رتیآب گرم  و تسخین مورد استفاده قرار گیرد. عین روش برای حراتهیٔه باید برای 

 . روژن به مواد ذخیره آزاد می گردد

 

می امسال در خزان  "اِرلنگـِن"سال جاری نشان دهد. محققان در هنوز  مایشیباید یک تجربٔه آز ،فکر عملی استآیا این 

خواهند در ساحٔه پوهنتون یک سیستم از 
۰
 Elektrolyseur، میاوی را برای داخل یحجرٔه سوخت وهمچنان یک دستگاه ک

کتگی اجرا در صورتیکه همه امور بدون س .کنند روژن در طول سه ماه آزمایشخارج نمودن مواد در ذخیرٔه هاید و

برق و حرارت تدارک  ،برای اپارتمان های متعدد از طریق انرژی آفتاب ،به بعد ۰۲۳۳باید سیستم از شروع  ،گردد

انه انجام مؤفقرا  عملی آزمایش ،ان از این است که آیا سیستمهراس" Empa مؤسسٔه ـ"محقق از  ،Borgschulteنماید. 

می را مواضبط شدید  ،حرارت ها و فشارهای تعریف شدهبا او قابل تفکر می داند که یک دستگاه کمیاوی  .خواهد داد

در صنعت به شکل موضوع این . گرچه پندارد در پروسٔه تخنیکی مشکل میرا همچنان ارتباط حرارت اضافی او  .طلبد

 هنوز تجربٔه کافی در دست نیست.ولی در سیستمهای کوچک برای اپارتمان های رهایشی  ،خوب جریان دارد

 

 با هایدروژن در کاریبیک

Michael Stusch،  انجینر و مؤسس کمپنی- Industry H2 " ازChurکمتر بدبینی دارد. او با محققان "اِرلنگن"  ،" سویس

اندازد. ساختمان این کشتی که یک  را به کار بی سوپر" کشتی تفریحی"یک همکاری دارد و می خواهد با سیستم خود 

یک  در سال جاری شروع می شود. ،های آفتابی در بورد می داشته باشد "پانیل"متر مربع  ۰۰۲توربین بادی و 

Elektrolyseur،  هزار لیتر و حجره های سوخت با قدرت یک میگاوات ۳۳۲ظرفیت یک ذخیرٔه هایدروژن مایع به، 

تنها مواد ذخیره  ،یورو ۵تا  ۱تدارک می نماید. با یک نرخ فی لیتر از مطمئنا ً  را تهیٔه مصارف برق و ماشین کشتی 

 Stuschت دارد. ضرورلیتر دیزل در ساعت  ۰۲۲یینهابیش از نیم ملیون یورو تمام می شود. کشتی فعلی او در سرعت 

                                                           

1
 تیزآب مورچه 

2
 وسیلٔه است که در آن به کمک جریان برقی یک عمل کمیاوی به معنی تغییر مواد به میان می آید 

http://dict.leo.org/#/search=catalysis&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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می گوید این با زمان همنوا نیست  ،که نه تنها کشتی را با تخنیِک مطابق به تقاضای محیط زیست تجهیز شده می خواهد

قایق رانی باید اعتماد به به کاریبیک صورت پذیزد.   ۰۲۳۰سفرباکرٔه کشیتی تفریحی باید در سال بلکه عمارت وی هم. 

یقینا ً در تاکوی   ،بدون سکتگی فعال باشد در بحر باز LOHC-Systemزیرا در صورتیکه  ،یک جدید را تقویه کندنتخ

 .کار نخواهد ماند از نیزمنزل یک 

 

 پایان
 


