فصل :پیل سوختی
بخش  :1معرفی پیلهای سوختی و مزایا و معایب آنها
نویسندگان :محمدرضا بسک آبادي ،مهدي قربانی ،محسن افسري والیتی

مقدمه:
از نظر منابع انرژي ،بشر تاکنون چهار عصر را پشت سر گذاشته است .عصر اول ،عصر «زیستتوده» است که
در طی آن ،انرژي مورد نياز بشر از طریق سوزاندن شاخ و برگ درختان تأمين میشده است .با کشف زغال
سنگ و خواص احتراقی آن ،بهرهبرداري از این ماده بهعنوان یک منبع توليد انرژي حرارتی توسعه فراوانی
یافت .با کشف نفت و شناخت مزایاي آن نسبت به زغال سنگ ،به ویژه در حوزه حمل و نقل ،به تدریج
بهرهگيري از زغال سنگ کاهش یافت و نفت خام جایگزین آن شد ،تا جایيكه در فاصله زمانی کوتاهی بخش
اعظم انرژي مورد نياز بشر از نفت خام و مشتقات آن تامين میگردید .اما در اثر احتراق نفت ،گاز دياکسيد
کربن توليد میشود که یک گاز گلخانهاي بوده و سبب آب شدن یخها و در نهایت ،گرم شدن هوا خواهد
شد .از این رو ،گاز طبيعی به سبب ارزان و در دسترس بودن و همچنين کاهش آلودگی زیستمحيطی ،در
کنار نفت به عنوان منبع دیگري براي توليد انرژي مورد استفاده قرار گرفت.
امروزه ،به علت نگرانیهاي مربوط به گرم شدن هوا ،رشد جمعيت ،پيشرفت فناوري و همچنين ،کاهش
سریع منابع نفتی جهان ،استفاده از منابع جدید انرژي مورد توجه قرار گرفته است .از جمله موادي که
میتواند جایگزین مناسبی براي سوختهاي فسيلی باشد ،هيدروژن است و وسيلهاي که با استفاده از آن
میتوان از هيدروژن انرژي گرفت« ،پيل سوختی» نام دارد .با توجه به مزیتهایی که هيدروژن نسبت به
سوختهاي دیگر دارد ،شاید بتوان ادعا کرد که «عصر آینده ،عصر هيدروژن خواهد بود».
در این بخش پيل سوختی به عنوان یكی از مهمترین ابزارهاي مبدل انرژي مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انواع ،ساختار و نحوه عملكرد آنها معرفی میشود .در پایان مزایا و معایب پيلهاي سوختی بيان شده و در
بخش بعد چگونگی تاثير فناوري نانو بر بهبود ساختار و عملكرد آنها مورد بررسی قرار میگيرد.

 -1پیل سوختی چیست ؟
پيل سوختی وسيلهاي است که انرژي شيميایی سوخت را مستقيماً به انرژي الكتریكی تبدیل میکند.
برخالف باتريها که به علت محدود بودن مقدار مادهي واکنش دهنده در مخزن باتري ،پس از مدتی

نمیتوانند انرژي الزم را تأمين کنند ،در پيل سوختی مواد واکنش دهنده به صورت پيوسته وارد پيل شده و
فرآوردهها به صورت پيوسته خارج میشوند ،بنابراین پيل سوختی میتواند به صورت پيوسته کار کند.
همچنين به دليل اینكه تبدیل انرژي به طور مستقيم روي میدهد از بازدهی باالیی برخوردار است .در پيل
سوختی گاز هيدروژن به عنوان سوخت مصرف شده و از واکنش آن با اکسيژن ،عالوه بر انرژي الكتریكی ،آب
و حرارت نيز توليد میگردد .به عبارت دیگر در این تبدیل ،عكس واکنش الكتروليز آب رخ میدهد.

 -2ساختمان پیل سوختی
یک پيل سوختی از سه جزء اصلی تشكيل شده است :الكترود آند ،الكترود کاتد و الكتروليت یا غشاء .گاز
هيدروژن که به عنوان سوخت به کار میرود ،به الكترود آند وارد شده و در آنجا با از دست دادن الكترون،
اکسایش مییابد .طی این واکنش یون هيدروژن مثبت ( )H+و الكترون توليد میشوند .یونهاي هيدروژن به
همراه الكترونها از کاتد به آند منتقل شده که این انتقال از طریق الكتروليت صورت میگيرد .انتقال
الكترون از طریق یک مدار خارجی صورت پذیرفته و سبب ایجاد جریان مستقيم ) (DCمیشود .بنابراین
مصرف کنندههاي جریان متناوب ) (ACاز مبدلهاي جریان مستقيم به متناوب استفاده میکنند .اکسيژن
موجود در کاتد با الكترونها و یونهاي هيدورژن واکنش داده و آب توليد میکند.
بیشتر بدانید
اصطالح اکسایش ،پيشتر براي واکنشهاي ترکيب مواد با اکسيژن به کار میرفت و کاهش به
عنوان برداشتن اکسيژن از یک ترکيب اکسيژندار ،تعریف میشد .اما امروزه اکسایش و کاهش
بر اساس تغيير عدد اکسایش تعریف میشود .اکسایش فرآیندي است که در آن عدد اکسایش
یک اتم افزایش مییابد و کاهش ،فرآیندي است که در آن عدد اکسایش یک اتم کم میشود.

شکل  :1شمای کلی یک پیل سوختی

یک سيستم پيل سوختی را میتوان به طور کلی به سه بخش زیر تقسيم کرد:
 -1بخش سوخت رسانی شامل :مبدل سوخت و سيستم ذخيره هيدروژن
 -2بخش توليد انرژي شامل :سري پيل سوختی و سيستم کنترل رطوبت ،فشار ،دما و دبی گازها
 -3بخش تبدیل انرژي :که مربوط به فصل مشترک بين پيل سوختی و مصرف کننده برق جهت
تبدیل جریان و ولتاژ برق به ولتاژ و جریان مناسب است.

فکر کنید
با توجه به این که هر پيل سوختی حدود  0/7ولت اختالف پتانسيل توليد میکند ،به نظر شما چرا
نياز است پيلهاي سوختی را به صورت سري استفاده کنيم؟ همچنين در مورد ضرورت سایر بخشها
از جمله مبدل سوخت فكر کنيد.

 نمونه حل شده
چگالی انرژي کم هيدروژن در حالت گازي کاربرد هيدروژن را به عنوان حامل انرژي با مشكل روبرو میسازد.
سوختهاي متداول همچون گاز طبيعی ،پروپان و بنزین و سوختهایی مانند متانول و اتانول ،همگی در
ساختار مولكولی خود هيدروژن دارند .با بكارگيري مبدل نصب شده بر روي خودرو یا مبدلهایی که در

محلهاي سوختگيري نصب میشوند ،میتوان هيدروژن موجود در این سوختها را جدا کرده و به عنوان
سوخت در پيل سوختی مورد استفاده قرار داد .فرض کنيد انرژي حاصله از واکنش سوختن هر مول
هيدروژن  286کيلوژول باشد ،اگر بخواهيم  429کيلوژول انرژي توليد کنيم ،شرایط زیر را مقایسه کنيد:
حجم مخزن هنگامی که از گاز هيدروژن استفاده کنيم (با فرض اینكه واکنش در شرایط استاندارد رخ
دهد).؟
 در شرایط استاندارد هر مول گاز  22/4ليتر فضا اشغال میکند.286KJ

1 mol H2

X=1.5 mol H2
429KJ

X mol H2

1.5 mol H2 × (22.4 Liter H2/ 1 mol H2)=33.6Liter
حجم مخزن مخزن هنگامی که از مایع متانول و مبدل سوخت استفاده کنيم ))ρ = 0.7918 g cm−3؟
 در متانول ) (CH3OHبه ازاي هر مول متانول دو مول  H2وجود دارد2 mol H2

1 mol CH3OH

Y= 0.75 mol CH3OH
1.5 mol H2

Y mol CH3OH

 =0.75 mol CH3OH × ( 32 g CH3OH /1 mol CH3OH) × (1 cm3 CH3OHحجم متانول
/0.07918 g CH3OH) × (1Liter / 1000 cm3 ) = 0.03 Liter CH3OH

 -4انواع پیل سوختی
پيلهاي سوختی را بر اساس نوع الكتروليتی که در آن به کار میرود ،به پنج دسته طبقهبندي میکنند:
 .1پيلهاي سوختی قليایی ()AFC
 .2پيلهاي سوختی کربنات مذاب ()MCFC
 .3پيلهاي سوختی اسيد فسفریک ()PAFC
 .4پيلهاي سوختی اکسيد جامد ()SOFC
 .5پيلهاي سوختی غشاء مبادله کننده پروتون )(PEMFC

 .6پيل سوختی متانولی )(DMFC

از نگاهی دیگر ،طبقهبندي پيلهاي سوختی بر اساس دمایی است که پيل سوختی در آن کار میکند .بر این
اساس پيلهاي سوختی به دو دسته کلی پيل سوختی دما باال و پيل سوختی دما پایين تقسيمبندي
میشوند .در جدول  1دمایی که انواع پيلهاي سوختی در آن کار میکنند ،به همراه نوع الكتروليت و نام
اختصاري آنها نشان داده شده است.
جدول  :1انواع پیل سوختی ،دمای عملکرد ،نام اختصاری و الکترولیت

نوع پیل سوختی

دمای کارکرد الکترولیت

نام اختصاری

)(C°
80-100

نفيون (نوعی پليمر)

PEMFC

پيل سوختی پليمري

80-100

پتاس

AFC

پيل سوختی قليایی

220-200

اسيد فسفریک

PAFC

پيل سوختی اسيد فسفریک

650

نمک کربنات مذاب

MCFC

پيل سوختی کربنات مذاب

1000

( PYZنوعی سراميک)

SOFC

پيل سوختی اکسيدجامد

60-120

نفيون

DMFC

پيل سوختی متانولی

 -5مزایا و معایب پیلهای سوختی
مزایاي پيلهاي سوختی عبارتند از:
 داشتن بازدهی باال نسبت به وسایلی که از سوختهاي شيميایی معمول نظير نفت و بنزین استفاده
میکنند.
 به دليل وابسته نبودن به سوختهاي فسيلی متداول نظير بنزین و نفت ،وابستگی و ناپایداري
اقتصاي را کاهش میدهند.
 نصب پيلهاي سوختی نيروگاهی کوچک موجب کاهش شبكه توزیع و کاهش اتالف انرژي میشود.
 سازگاري با محيط زیست؛ چون تنها محصول جانبی ایجاد شده در پيلهاي سوختی آب است.

 عدم آلودگی صوتی؛ از آنجاییکه در پيلهاي سوختی اجزاي متحرک وجود ندارد ،این وسيله بسيار
بیصدا و آرام است.
 هزینه نصب کم و راهاندازي آسان
 قابل تنظيم بودن زمان عملكرد با توجه به ميزان سوخت
 امكان استفاده از سوختهاي گوناگون
 به علت عدم وجود اجزاي متحرک نگهداري از آنها بسيار ساده است.
 برخی از این مولدها قابليت توليد همزمان برق و حرارت را دارند.

معایب پيلهاي سوختی عبارتند از:
 ناشناخته بودن فناوري پيلهاي سوختی در جهان
 گران بودن؛ از آنجایی که هنوز خطوط توليد پيلهاي سوختی وجود ندارد ،توليد انبوه آنها بسيار
گران است .عالوه بر این ،در ساخت این وسایل از برخی مواد گران قيمت (مانند کاتاليستها) نيز
استفاده میشود.
 ممكن است در مدت طوالنی کار ،گرما موجب مشكالتی چون ناسازگاري عناصر و افت انرژي شود.
 در صورت استفاده از سوخت ناخالص ،کار و گرماي بيش از حد موجب رسوب کربن و در نهایت
مسموميت پيل میگردد.

 -6بحث و بررسی
یكی از پيلهاي سوختی که بيشترین کاربرد تجاري را دارا هستند پيلهاي سوختی متانولی مستقيم
( )DMFCاست .استفاده از پيلهاي سوختی متانولی مستقيم ،توسط سازندگان اتومبيلها در حال بررسی و
مطالعه است تا جایگزین سوختهاي فسيلی در اتومبيلهاي نسل آینده شوند .همچنين این نوع از پيلها به
علت داشتن دانسيته انرژي باال میتوانند به عنوان باتري در وسایل الكترونيكی قابل حمل مانند لپ تاپ و
گوشی موبایل مورد استفاده قرار گيرند و جایگزین مناسبی براي باتريهاي یون ليتيومی کنونی باشند .اما
محدودیتهاي زیادي بر سر راه تجاري شدن پيلهاي سوختی وجود دارد که این محدودیتها شامل موارد
زیر میشود:
 مشكالت و خطرات ذخيرهسازي هيدروژن

 گران بودن کاتاليست پالتين ()Pt

 مسموميت کاتاليست توسط سوختهاي غير هيدروژن

کاتالیست:
کاتاليست مادهاي است که سرعت یک واکنش شيميایی را زیاد میکند ،بدون اینکه خود در جریان
واکنش مصرف شود .از این رو؛ کاتاليست را میتوان بدون تغيير ،در پایان واکنش بازیابی کرد.
مسمومیّت کاتالیست:
از بين رفتن اثر کاتاليستی یک کاتاليست به صورت جزئی یا کلی ناشی از قرار گرفتن در معرض طيفی از

ترکيبات شيميایی را ،مسموميّت کاتاليست گویند.

فناوري نانو راهحلهایی را ارائه میدهد که میتواند مشكالت پيلهاي سوختی را تا حد زیادي بهبود دهد و
راه را براي گسترش صنعت پيلهاي سوختی هموارتر سازد .در بخش بعد به طور خالصه به کاربردهاي
فناوري نانو در پيلهاي سوختی پرداخته شده است.

منابع:
1- http://www.nano.ir/
2- http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm
 -3مقدمه اي بر پيل سوختی بر پایه نانو الياف کربن و کاربرد آن در صنایع نوین احسان زاهدي ،آرش تيموري راد،
احسان دهنوي .قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبياء (ص) آجا

