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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٨/٠٢/٢٠١٠                                                               ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  بتری های جديد برای موترهای برقی
  .دلچسپی محقـقين و صنعت را بيدار می کند»  فلز-هوا«های ١اکوموالتور) نسخه(کانسپت 

  
  

به تسخير بازار موتر شروع Lithiumion  ٢بتری های ليتهيوم يون
يک کانسپت جديد که مؤفقيت زياد را مژده می دهد در . می کند

  . » هوا-فلز«بتری های : آستانۀ ورود قرار دارد
محقـقين به صورت جهان شمول در کار اند تا نواقص ابتدائی اين 

  .را رفع نمايند»  اکو–نوع«
  

 
  ات يون ها، از کمپنی وار– ليتيوم -اکوموالتور

 
 

  هانـّا ويک
  

هيچ يک حکومت غربی وجود ندارد که اين مفکوره . اهميت رويای برقی ساختن ترافيک همه روزه بيشتر می گردد
  :از اين نيل به دو هدف انتظار برده می شود. را در سر نپروراند

نسبت به ) واد سوختبرق و م( تقليل يابد، موترهای هيوبريد)CO٢( نخست در نظر است انتشار کاربن داياکسايد -
بنزين يا (موتر های عادی به کمتر مواد سوخت ضرورت دارند و موترهای کامالً برقی که ضرورت به مواد سوخت 

  . ندارند) گاز
در صورت موجوديت .  دوم اينکه موترهای برقی می توانند به حيث ذخيرۀ متحرک انرِژی در خدمت گرفته شوند-

برخالف اگر تقاضا . چارج نمايد) ساکت( تواند بتری خويش را از منبع برق انرژی بيشتر برق، صاحب موتر می
اين طريق . برای انرژی برقِ  بيشترموجود باشد، او می تواند از بتری های موتر خود انرژی را به شبکه انتقال دهد

 همه وقته به يک از لحاظ ديگر اهميت موضوع در اين است که دستگاه های بادی و آبی . شبکه را ثبات می بخشد
  .پيمانه انرژی توليد نمی کنند

  

  بعد فاصله ها
  

. ولی در تطبيق آن هنوز مشکالت عرض وجود می کنند. در اساس کانسپت، برقی ساختن ترافيک مورد بحث است
زيرا کار ساده ای . جنجال ها هميش در جزئيات باعث در سرد می گردند؛ بصورت مشخص بايد از بتری نام برد

را ساخت که هم مطمئن بوده و هم از نظر جسامت و جای تعبيه در موتر، برای ) بتری قابل چارج(اکو يک نيست، 
  .يک سفر کافی انرژی ذخيره کرده بتواند

  
ِ فلز–نيکل« امروز به صورت ستاندرد اکوموالتورهای  ً در موترهای تويوتای »هيدريد  در اختيار است که اکثرا

 ٤٥ اگر موتور سوخت بنزين پرچاو باشد، يک چارج مکمل آن با سرعت نهائی .بکار برده می شوند» پيروس«
. بکار برده می شوند» ليتهيوم يون«از اين نگاه بيشتر بتری های .  کيلومتر فاصله را طی می کند٤کيلومتر ساعت، 

محبوبيت . صب می گردنداين نوع بتری اکثرًا در وسايل الکترونيک از قبيل تلفون های موبايل، کمره ها و لپتاپ ها ن
می باشد که درموتر های » هيدريِد فلز–نيکل«اين نوع بتری از لحاظ ازدياد تراکم انرژی آن نسبت به بتری های 

  .برقی فاصلۀ بيشتر را می پيمايد
  

 را ترجيح می دهند بلکه کمپنی های که بازار  را» ليتهيوم يونها«نه تنها کمپنی های کوچک پيشتاز امروز کاسپت 
به  با توليد سلسلۀ آن که امسال" ليف"به طور مثال کمپنی نيسان با موتر برقی . رهبری می کنند نيز به اين نظر اند

                                            
 Accumulator بتری های قابل چارج (ذخيره کندۀ انرژی برقی( ١  

Lithium .عنصرکمياوی ازجملۀ فلزات سبک می باشد ٢  
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، "پيروس" عراده ٥٠٠ با ٢٠٠٩کمپنی تويوتا در سال . مجهز می باشد» ليتهيوم يونها« با اکوی ،بازار قدم می گذارد
اين مدل ها، به اساس بيان توليد . ن خاص خود اقدام به عمل آوردبرای مشتريا» ليتهوم يونها«مجهز با بتری های 

در مقايسه با موترهای . کيلومتر در ساعت می پيمايند١٠٠ کيلومتر را با سرعت ٢٠کننده، تنها با انرژی برق فاصلۀ 
هنوز زياد » ليهيوم يونها«عالوه برآن بتری های . مواد سوخت اين سرعت  قابل مالحظه ولی با آن هم هنوز کم است

  .گران تمام می شوند
  

از اين لحاظ کميا دانان و انجينيران به صورت جهان شمول در توليد بتری های با قيمت مناسب که در طی فاصله و 
برای اين منظور . سرعت با موتر های مواد سوخت از قبيل ديزل، بنزين و گاز رقابت کرده بتوانند، تحقيق می کنند

اما نه تنها توليد کنندگان موتر بلکه کمپنی های .  به تازگی مرکز تحقيق بتری را تأسيس کردندتويوتا و جنرال موتر
  . بزرگ ديگر مانند آی بی ِام در اين رشته فعال هستند

  

  جريان برق= » هوا+ فلز« 
 

اين . ی شوندخاصتاً  اميد وار کننده شناخته م»  هوا-فلز« از جمله کانسپت های تحقيق شده، بتری های قابل چارج 
 الکترود بوده که يکی آن از فلز مثل جست يا ليتهيوم و ديگری آن از الکترود منفذدار ٢بتری هم مانند ديگران حاوی 

، مواد انتقال دهندۀ الکترون ها، که »الکتروليوت« هردو الکترود ها ذريعۀ يک . در ارتباط با هوا ساخته شده است
الکترون ها از »  هوا-فلز« در بکار گرفتن بتری های ). گرافيک ديده شود(هادی برق است از هم جدا شده اند 

انرژی بتری . جريان يافته و به الکترود مثبت می رسند» گروپ«از طريق کيبل و ) سکچ طرف چپ(الکترود منفی 
به سمت » الکتروليوت« موازی با آن يونهای فلز با چارج مثبت از طريق . با روشن شدن گروپ به مصرف می رسد

مواد . به عکس العمل می پردازند) ازمحيط(الکترود ديگر به حرکت می افتند که دراين فرصت با آکيسجن هوا 
بتری آکسيجن است که مانند ديگرمدل ها در داخل بتری و جود ندارد بلکه از طريق » پليت«کمياوی فعال در اين 

ضافی می کاهد و از اين لحاظ در بتری تراکم بيشتر اين روش از ضرورت جای ا. منفذهای الکترود گرفته می شود
 .اجرا می شود) سکچ طرف راست(در فرصت چارج کردن بتری تمام پروسه به سمت مخالف . انرژی ميسر است

  
  

  
                                      چارج کردن بتری                                            استفاده از بتری

  
 به اين سو ١٩٣٠اين بتری ها از سالهای . می باشند» هوا–جست«رترين اين نوع بتری ها، همان بتری های مشهو

ليکن بتری متذکره دوباره چارج شده .  امروز از همه بيشتر بصورت تجارتی  در آلۀ شنوائی بکار برده می شوند
 اين کانسپت برای تلفون های موبايل، کمره و اکنون. نمی تواند و از اين لحاظ بايد بعد از چند هفته تعويض گردد

بتری های خالی بايد : نيز در نظر گرفته می شود )Power Air (موتر های برقی از طرف کمپنی کاليفرنيائی، پاور آير
 . در برابر  بتری جديد تعويض گردند» استشن های تانک تيل«در 
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  بتری هائيکه دوباره چارج می شوند
  

ساختن چنين اکوموالتورها که مقاوم .  داشته باشد»ا هو–جست «ايد بتری های قابل چارج دوبارۀ جنبۀ عمليتر را ش
در ارتباط به اين . اما اکنون بايد بعضی از کمپنی ها به آن دست يافته باشند. نيزباشند، مدت طويل، باور کردنی نبود

ً  تذکر داده می شود نزديک بحيرۀ زوريخ " ِاستـفا"با مرکزش در  )Revolt(کمپنی ريولت : موضوع يک نام اکثرا
را که دوباره جارج شده بتواند برای » هوا–جست« سال بتری ٣ الی ٢اين کمپنی می خواهد در ظرف . )سويس(

  .بعدتر مدل های بزرگتر آن برای موترهای برقی به تعقيب خواهد آمد. وسايل موبايل الکترونيک به بازار عرضه کند
  

 همين عناصر الکترودهايق کمپنی ريولت در يک مذاکره بيان داشت که نمونه های آزمايشی از ، آمر تحقبورخارد
عالوه بر آن آزمايش های اولی نشان .  چارج و ديسچارج را گزشتانده اند٥٠٠ تا ٣٠٠اکنون در البراتوار دوران 

به نظر . نگاه داشته می تواند ساعت فعال ١٠يک تلفون موبايل عادی را  تا »  هوا–جست«داده اند که يک بتری 
. هوا تجديد نظر به عمل آمده است–بورخارد اساس مؤفقيت در اين نهفته است که در ترکيب الکتروليوت و الکترود

برای اين منظور .  هوا بايد به کاتاليزاتورهای اتکاء داشته باشد که جذب آکسجن از هوا را سهولت بخشد-الکترود
  ً کمپنی ). پالتين در حجرۀ احتراق نيز بکار برده می شود(فلز نجيبۀ گران قيمت پالتين بکار برده می شود اکثرا

بيشتر از اين معلومات را . ريولت ظاهراً  کاتاليزاتوری را يافته است که خوبترعمل کرده و نازلتر دستياب می گردد
  .بورخارد نمی خواهد فحش کند

  
 بتری اش معتقد بوده می گويد، تراکم انرژی در اين بتری می تواند به سه مرتبه بيشتر او که محقق است، به توانائی

در اين بتری ها : می نمايد» هوا–جست«برسد و اشاره به يک منفعت ديگری بتری های » ليتيوم يون–بتری«از يک 
هم نسبت به جست گرانتر ليتيوم وجود ندارد، زيرا اين عنصردر روی زمين کمتر دستياب گرديده و از اين نگاه 

 که توليد کننده بزرگ مواد کمياوی می باشد، BASFکمپنی از طرف : داليل کمپنی ريولت معلوماً  قانع کننده اند. است
 و مؤسسات مختلف ديگری  مالی جهت RWE مليون فرانک از کانسرن آلمانی ٣٠پشتيبانی گرديده و ضمناً  بيش از 

 .انکشاف به دست آورده است
 
. در زمينه بد بينتر است) سويس(خالف کميادان، پترنوواک از مؤسسۀ پاول شيرر در ويليگن در کانتون آرگاوبر

گرچه او اين تکنولوژی را بکلی آمادۀ عرضه در بازار می داند ولی تنقيد دارد که مؤثريت انرژی در بتری های 
نسبت به ديسچارج شدن ) ولتاژ(سيال برقی در چارج کردن اکوموالتور، پوتن. طبق معمول خوب نيست» هوا-جست«
. به اين ترتيب در هردورۀ چارج و ديسچارج انرژی ضايع می گردد. دو چند بلندتر است) حين گرفتن مصرف(

ممکن اين پديده در وسايل الکترونيکی موبايل قابل قبول باشد اما در موتر های برقی، از نظر نوواک، پذيرفته نمی 
  .رجحان دارند»  يون–ليتيوم « های در اين جا بتری. شود

  
زيرا ليتيوم نسبت به جست . که در آنها ليتيوم استعمال می گردد، اميد قويتر دارد»  هوا-فلز«نوواک از بتری های 

يک مرتبۀ ديگر تراکم بيشتری انرژی را نسبت به بتری های »  هوا-ليتيوم«سبکتر است؛ از اين لحاظ بتری های 
نوواک می گويد، از نگاه تئوری تراکم ممکنۀ انرژی نسبت به همه کانسپت های ديگر . ارددر بر د»  هوا-جست«

ً  با همکاران برتانوی اش در سال . بهتر بوده و از نظر کمياوی به نقطۀ نهائی نايل آمده است  ٢٠٠٦محقق متفقا
تب از آن نقل قولها به عمل آمده که قابليت چارج دوباره را دارد و به مرا» هوا–ليتيوم«مضمونی را در مورد بتری 

  .است، معرفی کرد
  

 تا يک صد مرتبه چارج شدن را دارد که در عمل هنوز بسيار ٥٠ظرفيت تقريبی » هوا–ليتيوم«جديدترين بتری های 
به بازار عرضه شده بتواند، نواقصی ديگری بايد نيز رفع » هوا–ليتيوم«همچنان قبل از اينکه بتری های . کم است
مشکل ديگری که نوواک از آن . و خطرناک است  بوده)reaktiv( به طور مثال ليتيوم، يک فلز زياد انفعالی.گردند

در ولتاژ بيسار بلند آب در بين الکتروليوت به . سخن می گويد، الکتروليوت های هستند که بايد عاری از آب باشند
از اين لحاظ بايد بتری در برابر تبخيرآب از . سازدآکسيجن و هايدروژن تجزيه می گردد که دوام بتری را کوتاه می 

  .هوا بدرستی محفوظ باشد
  

در اين جا مقصد . به حيث الکتروليوت بکار برده شوند) عامل چارج(يک امکان ديگر اين است که مايعات با يون ها 
يعات دارای يون ها همين بتری با ما.  از نمک های خاص مايع می باشد که در حرارت بلند نيز بسيار ثابت می مانند

متخصص بتری، مايکل آرماند، از پوهنتون پيکاردی در آمينس می گويد، ليکن . حاال در البراتوار تجربه شده اند
در جملۀ کمپنی هايکه در اين . هنوز هيچکس تجربۀ کافی در زمينه ندارد تا عمر اين گونه الکتروليوت ها را قيد کند

سپين آف از پوهنتون ايالت اريسونا در خزان گزشته . می باشد" فلوايديک انرژی"مپنی رشته فعال هستند،  يکی هم ک
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طبق آنچه در . از دپارتمنت انرژی امريکا وعدۀ تمويل انکشاف را که به پنج مليون دالر بالغ می گردد، دريافت نمود
  .ردرشتۀ تحقيق بتری معمول است، کمپنی در اين مورد از اظهار معلومات خود داری ک

  

  الکتروليوت های جامد
  

طريق بهتر ) کاشی(در پهلوی مايعات دارای يونها، الکتروليوت های جامد به طور مثال از پوليمرها يا کيراميک 
 درجۀ سانتی گريد الزم می افتد و ٨٠ليکن مشکل در اين است که آنگاه حرارت بلند تقريباً  . برای بتری ها می باشد

از مؤسسۀ تحقيق پوهنتون " بينود کمار"برخالف، . ايل، کمره ها و لپتاپ عملی نيستاين  برای تلفون های موب
اين محقق در . دايتون اين نقيصه را قابل قبول می داند چه بتری در فرصت استفاده از موتر خود بخود گرم می شود

با » هوا–ليتيوم«وانای مضمونِ  به نشر رسانيده که در آن يک بتری ت" ژورنال سوسايتی الکترو شيمی"حال در 
اين بتری درالکترود هوا، هم به يک کاتاليزاتور جديد اتکاء دارد که . معرفی شده است) کاشی(الکتروليوت سيراميک 

  .بدون پالتين و يا ديگر فلز نجيبه کار می کند
  

مؤثريت انرژی آن قيد به طور مثال تا حال ارقام . اين بتری از اينکه به بازار عرضه شود هنوز بسيار فاصله دارد
با اين بتری نه تنها يک تراکم بلند انرژی بلکه تراکم بلند طاقت را نيز به دست " کمار"صرف نظر از اين،. نشده اند
در اين زمينه کارهای بيشتر تحقيقی . اين موضوع برای تسريع موتر اگر زود به عمل آيد نهايت مهم است. می آرد

  .بابد صورت گيرد
  

ً  بتری های متخصصين عمد . را موضوعی می دانند که در اساس تحقيق بيشتر را ايجاب می کند» هوا–ليتيوم«تا
آنچه به .  سال ديگر ضرورت خواهد بود٢٠ عقيدتمند است که الی پختگی برای عرضه در بازار، اقالً  آرمند

» يونهای ليتيوم«ی های انکشاف بازار موترهای برقی تعلق می گرد، محقق فرانسوی خطری را می بيند که بتر
مشکل بزرگ در اين است که به دست آوردن . بزودی بکار گرفته خواهد شد که از اطمينان کامل بی بهره خواهد بود

حادثات بايد پيشبينی . مواد اطمينانبخش برای کتودها مانند فوسفاِت آهن ذريعۀ مناقشات حقوقی مانع خلق کرده است
او هم . در اين  زمينه خوشبينتراست" کمار. "های برقی را به خطر مواجه می سازدگردند و اين قبل از همه موتر 

ً  عقيده دارد که . حادثاتی را در محاسبه دارد ولی آنرا مانع در راه ترويج موتر های برقی نمی بيند او برعالوتا
تلف اکوموالتورها به صور هيچگاه يک کانسپت يگانۀ بتری در بازارموتر توفيق حاصل نخواهد کرد، بلکه انواع مخ

  . موازی بکار برده خواهند شد
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