فصل :پیل سوختی
بخش  :2راهکارهای فناوری نانو برای صنعت پیل سوختی
نویسندگان :محمدرضا بسک آبادي ،مهدي قربانی ،محسن افسري والیتی

مقدمه
پیل سوختی وسیلهاي است که انرژي شیمیایی را مستقیما به انرژي الکتریکی تبدیل میکند .گاز هیدروژن
به دلیل تمایل واکنشدهندگی باال ،فراوانی و عدم آالیندگی محیط زیست ،به عنوان سوخت ایدهآل در پیل
سوختی مورد استفاده قرار میگیرد.
از این پیلها میتوان در زمینههاي مختلفی براي تولید انرژي استفاده کرد که معمولترین آنها خودروهاي
سواري ،وسایط نقلیه عمومی ،نیروگاهها ،وسایل الکتریکی قابل حمل مانند تلفنهاي همراه و رایانههاي شخصی
و صنایع نظامی است.
پیلهاي سوختی داراي مزایاي قابل توجهی چون بازدهی باال ،سازگاري با محیط زیست ،عدم آلودگی صوتی،
هزینه نصب کم و راهاندازي آسان هستند اما وجود معایبی مانند هزینه ساخت باال به سبب استفاده از مواد
گران قیمت و عدم وجود خطوط تولید انبوه ،استفاده آنها را محدود نموده است.
گسترش روز افزون فناوري نانو و ورود آن به زمینههاي مختلف از جمله انرژي سبب ایجاد تحول عظیمی در
این حوزه شده است .در همین راستا فناوري نانو به کمک صنعت پیلهاي سوختی آمده و راهحلهایی براي
مشکالت موجود ارایه میکند.

 -1ذخیرهسازی هیدروژن:
هیدروژن گازي است که قابلیت اشتعال و انفجار زیادي دارد و ذخیره کردن آن داخل یک مخزن میتواند
خطرات زیادي را به همراه داشته باشد .بنابراین باید به دنبال روشهایی براي ذخیرهسازي بیخطر آن بود.
یکی از این روشها ذخیرهسازي سوختهاي غیر از هیدروژن و تبدیل آنها به هیدروژن در موقع نیاز است.
براي این کار میتوان از یک مبدل براي تبدیل سوختهایی مانند متانول (که مشکل ذخیرهسازي ندارند) به
هیدروژن استفاده کرد .محققان همچنین پیشنهاد کردهاند که براي ذخیرهسازي هیدروژن میتوان از

نانوساختارهایی نظیر نانولولههايکربنی ( )CNTو ساختارهاي زئولیتی به خاطر سبک بودن ،بیخطر بودن و
سطح فعال زیاد استفاده کرد.
زئولیت:
زئولیتها ،بلورهاي سهبعدي هستند که معموالً از جنس آلومینیوم سیلیکات میباشند .زئولیتهاي آلومینیوم سیلیکات
همگی داراي ساختار شبکهاي چهاروجهی هستند و پیوندهاي منظم  Si-Oتولید میکنند .زئولیتهاي آلومینیوم
سیلیکات به دلیل قدرت باالي پیوندهاي  Si-Oکه یکی از قويترین پیوندهاي شناخته شده نیز هستند ،پایداري
حرارتی ،گرمایی و شیمیایی (به جز در برابر اسیدهاي قوي) بسیار زیادي دارند .همچنین تخلخل دائمی آنها یکی از
ویژگیهاي مشخص زئولیتها است.

شکل  :1نمونهای از یک ساختار زئولیتی

 -2گران بودن کاتالیست:
استفاده از پالتین ( )Ptبه عنوان کاتالیست در پیلهاي سوختی محدودیتهایی را به همراه دارد .این
محدودیتها شامل موارد زیر میشود:
 .1قیمت گران Pt

 .2تعداد کم مولکولهاي  Ptدر سطح که باعث کم بودن تعداد سایت هاي فعال کاتالیست میشود.
استفاده از نانوذرات  Ptروي یک بستر رسانا راه کار بسیار مناسبی است .با پخش کردن نانوذرات  Ptروي بستر
اندازه ذرات به حدود  2نانومتر کاهش مییابند .بنابراین ،سطح تماس و سطح فعال آنها افزایش یافته و مقدار
 Ptکمتري مصرف میشود و در نتیجه قیمت کاهش مییابد .بررسیهاي محققان نشان داده است که استفاده

از  CNTبه عنوان بستر کارایی باالیی دارند که این امر به خاطر نانومتخلخل بودن و سطح زیاد آنها است.
تحقیقات نشان داده است استفاده از  CNTتک جداره  30درصد خروجی توان بیشتري را ایجاد میکند.
همچنین استفاده از نانولولههايکربنی به خاطر نسبت طول به عرض باال ،مقاومت زیاد در برابر خوردگی و
هدایت الکتریکی باال است.

شکل  :2نمایی از ساختار CNT

 -3مسمومیت کاتالیست
یکی از ضعفهاي اصلی پیلهاي سوختی متانولی (DMFCها) احتمال حل شدن متانول در الکترولیت است.
این اتفاق باعث حرکت متانول به سمت کاتد شده و در آنجا به خاطر وجود اکسیژن اکسایش مییابد که این
امر سبب کاهش جریان میشود ،زیرا الکترونهاي متانول به جاي عبور از سیم از داخل الکترولیت عبور
میکنند .همان طور که در شکل  3و  4مشاهده میشود با افزایش دما و غلظت متانول میزان عبور متانول از
الکترولیت افزایش مییابد .در پی سوختن متانول در کاتد ،مونوکسید کربن به عنوان محصول جانبی تولید
شده و روي کاتالیست مینشیند و با کاهش سطح فعال کاتالیست آن را مسموم میکند .براي حذف این
مسمومیتها تحقیقات زیادي انجام شده است .محققان از نانوذرات اکسید باریوم استفاده کرده و آنها را به
صورت جزیرهاي روي سطح الکترود قرار دادهاند .در این حالت فضاي کافی براي واکنش اصلی وجود دارد و
واکنشهاي اکسایش -کاهش براي حذف رسوبات کربنی توسط باریوم اکسید انجام میشود .بنابراین ،این کار
اجازه میدهد از سوختهایی نظیر گاز زغال سنگ و بیومس نیز استفاده شود.

شکل  :3مقایسه عبور متانول از الکترولیت برای دماهای متفاوت

شکل  :4نمودار عبور متانول از الکترولیت برای غلظت های متانول متفاوت

 CNT -4به عنوان کاتالیست
نانولولههايکربنی اصالح شده میتوانند به طور مستقیم به عنوان کاتالیست در پیل سوختی استفاده شوند .با
اضافه کردن ناخالصیهاي نیتروژن به  CNTو یا با غوطهورسازي آنها در پلیمر میتوان خواص الکترونی CNTها
را اصالح کرده و آنها را براي استفاده به عنوان کاتالیست آماده کرد .طبق گفته محققان کاتالیستهاي ساخته
شده از نانولولههايکربنی غوطهور شده در یک محلول پلیمري ،از نظر کارکرد انرژي در پیلهاي سوختی ،با

کاتالیستهاي  Ptبرابري میکند ،در حالیکه ارزانتر هستند .غوطهورسازي ساده نانولولههايکربنی در یک
محلول آبی از پلیمر ديآمینديمتیلآمونیوم کلراید براي حدود  2ساعت ،باعث ایجاد روکش پلیمري روي
سطح نانوذره میشود .این روکش از هر اتم کربن یک الکترون را به صورت جزئی به بیرون میکشد و یک بار
مثبت خالص ایجاد میکند (شکل  .)5محققان این نانولولههايکربنی را روي کاتد یک پیل سوختی قلیایی
قرار دادند .در این حالت این ماده باردار شده به عنوان یک کاتالیست براي واکنش اکسیداسیون احیا عمل
میکند .آزمایشها نشان دادند توان تولیدي این پیل سوختی آزمایشی معادل توان تولیدي پیلی است که از
کاتالیست  Ptاستفاده میکند .برخالف  Ptاین کاتالیست فعالیت خود را از دست نمیدهد .بنابراین راندمان
طی گذر زمان در نتیجه مسمومیت با  COکاهش نمییابد و از اثرات قرارگیري در معرض متانول مصون است.

شکل  :5شماتیکی از فرایند انتقال بار و واکنش اکسیداسون-احیا روی این کاتالیست جدید
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