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 سوختن از حاصل ايه الکترون بازیافت از استفاده با برق طراحی دستگاه تولید

 
  فاطمه علیزاده خوزانی

 دانشجو ارشد مهندسی معدن موسسه جهاد دانشگاهی اصفهان 
alizade_ate71@yahoo.com  

 

 
 

 چکیده 

بحران کمبود آب  ینهمچن توجه به پیشرفت تکنولوزی و نیاز روز افزون انسان به استفاده از برق و با

این مطالعه با در که  در آینده خواهد بودیکی از دغدغه های مهم  آنبی شک تامین  ،جهت تولید برق

بازیافت و جمع با و پرداخته شده است و انواع آن پدیده سوختن مفصل به  طور به ،تمتفاو نگاهیطرح 

و این  شده استتولید برق افی اضبدون پرداخت هزینه های  و سوختن از حاصل لکترون هایآوری ا

 چیزی که هر کشور در حال توسعه به آن نیاز دارد.  ،حداکثر از منابع یعنی استفاده

 می بررسی است که در این مقاله سوختن پدیدهدستگاه تولید برق با استفاده از طراحی  مطالعهاین هدف 

  .گردد

 

 لکترونابازیافت سوختن، تولید برق، واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

 محقق چیز هر از حداکثر ی استفاده با امر این و است کردن مصرف بهینه بلکه یستن کردن مصرف کم انرژی در جوئی صرفه

 ماده یک واکنش فرایند عنوان به سوختن علمی منابع اکثر در .است جمله همین مصداق نیز سوختن از برق تولید گردد، می

 های الکترون شدن آزاد انرژی، و گرما این عامل .شود می آزاد گرما و انرژی آن طی که است شده معرفی کافی اکسیژن با

 جذب به نسبت ها دهنده واکنش شدن میل بی مستلزم ها الکترون آزادی الکترونگاتیو، خاصیت طبق .است واکنش در موجود

 واکنش انجام طی در آن حجم شکاه سبب ماده از الکترون شدن جدا که ست ها آن سوی از الکترون شدن طرد و الکترون

 (7831( ) جلیلی و همکاران، 7831)عابدینی و همکاران، د. شو می

 .یابد می کاهش حجمش و داده دست از الکترون ماده آن طی که است سوزش عوامل با ماده یک واکنش سوختن، بنابراین 

 از ترکیبی یا و خاك آب، با مواد واکنش طی در بلکه شود نمی حاصل اکسیژن با ماده یک واکنش اثر در تنها حالت این

 .دهد می رخ سوختن نیز اکسیژن

 نزدیک با که دارد قرار سوزش عامل و ماده یک بین کشی طناب جریان در طناب مثل الکترون الکترونگاتیو، خاصیت اساس بر

 همان .کنند می عمل یکسان زور با نفر دو دست در طناب مصداق الکترون هم، به عامل دو این الکترونگاتیو خاصیت بودن

 اثر در کند نمی گیری جهت و شود می پرتاب ای گوشه به طناب یکسان، زورتقریبا با نفر دو زورآزمایی پایان در که طور

 یک صورت این غیر در شود می آزاد بلکه کند نمی گیری سمت الکترون هم، به نزدیک الکترونگاتیوی با ماده دو این واکنش

 Wiki) (7831)عابدینی و همکاران،  (.طناب قضیه)کشد می خود سمت به را الکترون که آید می وجود به قطبی دو

Community, 2012) 

 مواد سوختن از حاصل کربن اکسید دی نمودن وخنثی برق تولید چگونگی و سوختن وسیع فرآیند مطالعه این در

 (7831عابدینی و همکاران، ) .گردد می بررسی هیدروکربوری

 ایند سوختن و تولید برقفر

 می محسوب سوزش عوامل از که هستند زمین ی کره در اصلی عنصر سه اکسیژن و خاك آب، شده انجام مطالعات طبق

 با عناصری ویا ها این از ترکیبی خاك، اکسیژن، آب،) سوزش عوامل از یک هر و ماده یک واکنش حاصل سوختن .شوند

 اکثرا) حجم تغییر و دهد می دست از الکترون ماده آن طی که است واکنش شروع برای کافی اولیه انرژی با ،(مشابه خاصیت

که در این جا به تعریف جدیدی از سوختن و بررسی انواع سوختن  است همراه شیمیایی و فیزیکی تغییرات با و یابد می(کاهش

 (7813 پیترسی و همکاران،) (7831)عابدینی و همکاران،  می پردازیم.

 نزدیک با که دارد قرار سوزش عامل و ماده یک بین کشی طناب جریان در طناب مثل الکترون الکترونگاتیو، خاصیت اساس بر

 همان .کنند می عمل یکسان زور با نفر دو دست در طناب مصداق الکترون هم، به عامل دو این الکترونگاتیو خاصیت بودن

 اثر در کند نمی گیری جهت و شود می پرتاب ای گوشه به طناب کسان،ی زورتقریبا با نفر دو زورآزمایی پایان در که طور
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 یک صورت این غیر در شود می آزاد بلکه کند نمی گیری سمت الکترون هم، به نزدیک الکترونگاتیوی با ماده دو این واکنش

  (.طناب قضیه)کشد می خود سمت به را الکترون که آید می وجود به قطبی دو

 طور به که کند می بیان طناب ی قضیه .شود می بیان سوزش عامل و ماده الکترونگاتیو خاصیت ساسبرا سوختن بنابراین

 می افزایش الکترونگاتیو، اختالف ترکیب، یک در ماده دو(نافلزقوی یک کنار در قوی فلز یک) یونی خاصیت افزایش با کلی

 .یابد

 

 تیوالکترونگا اختالف اساس بر یونی خاصیت نمودار (1 ) :شکل

 

 درمواد ولی شود می بیشتری الکترون شدن آزاد موجب سوزش عامل و فلز الکترونگاتیو خاصیت بودن نزدیک فلزات در

 و شود می آزاد زیادتری الکترون(کربن و هیدرژن تعداد افزایش) هیدروکربن الکترونگاتیوی اختالف شدن زیاد با هیدروکربنی

 .است کمتر اش شعله

 با و واکنش، آن در سوزش عامل به نزدیک الکترونگاتیوی با فلز یک سوختن از حاصل های الکترون گیری کار به با بنابراین

 افزایش با چون هیدروکربنی مواد در همچنین .کرد ایجاد را تری قوی برق جریان توان می برق، تولید های روش از استفاده

 کربن تعداد با پس شود، می آزاد الکترون زیادی مقدار همراه به کربن اکسید دی و دهد می رخ تر قوی سوختن کربن، تعداد

)قوی  (7831)عابدینی و همکاران،  . نمود رفع توان می نیز را سوختن از حاصل آلودگی و شود می تولید بهتری برق جریان تر، زیاد

 (7837دست، 

 .شود می بیان گونه این الکترونگاتیو اختالف پائولینگ اصل طبق

Δ =B_AE (pxe )–  (B_A_ +BEAE  /2 ) 

ΔX = (Δ / 96.39)1 /2 ; 1ev = 96.39 KJ/ mol 
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ΔX الکترونگاتیو اختالف 

EA_B پیوند انرژی اختالف 

EB-B& EA-A هم مثل عنصر دو پیوندی انرژی اختالف 

 فلزات در بیشتر حالت این که دهد می رخ ناقص سوختن نشود آزاد الکترون سوزش عامل و ماده یک سوختن اثر در که وقتی

 در سوزند می ی اولیه انرژی به نیاز بدون عناصر از بعضی .کرد تولید برق توان نمی سوختن نوع این از آیدکه می وجود به

 با واکنش طی را سوختن برای نیاز مورد انرژی دیگر برخی آورند می بدست اطراف محیط از را خود انرژی عناصر این واقع

 .کنند می کسب پیرامون محیط

 فلز یعنی افتد می اتفاق اولیه انرژی به نیاز بدون سوختن فرآیند، این طی که دهد می رخ فلزات در عموما نیز شدن سوز کت

 می آزاد الکترون و سوزد می تنهایی به نجیب گاز آرایش به رسیدن برای و آورد می بدست اطراف محیط از را اش اولیه انرزی

 کند می آزاد الکترون و سوزد می تنهایی به نجیب گاز آرایش به .کند

 (سوز هوا)برق تولید و اكسیژن با سوختن

 فرآیند .است همراه الکترون شدن آزاد با که دهد می رخ اولیه انرژی با اکسیژن سوزش عامل و عنصر یک واکنش اثر در

 .دهد رخ اکسیژن مشابه خاصیت با عناصری با یا اکسیژن از ترکیبی با است ممکن سوختن

 جدول از گروه یک در که عناصری مندلیف قوانین اساس بر و است تناوبی جدول شانزدهم گروه عنصر و کالکوین یک ناکسیژ

 می (پولونیوم و تلوریوم سلینیوم، گوگرد، اکسیژن،)گروه این عناصر از کدام هر پس دارند دیگر یک همانند دارندخواصی وجود

 (است شده دیده گوگرد در بیشتر حالت این البته. )بروند شمار به سوزش عامل و باشند داشته اکسیژن مشابه رفتاری توانند

 هم مثل فتارشان ر دارند قرار گروه یک در چون نیز ها هالوژن است، هالوژن و مندلیف جدول هفدهم گروه از عنصری فلوئور

 آن ی دسته عناصر عنوان به وبی،تنا جدول P و هستند معروف هجدهم تا سیزدهم گروه های عنصر که جا آن از .است دیگر

 مواردی در و دارند هم به نزدیک الگترونگاتیوی خاصیت ها کالکوین و اوربیتال P ها هالوژن بنابراین .است پرشدن حال در ها

 مواد با سوزش عامل عنوان به و اکسیژن جای به توانند می ( استاتین و ید برم، کلر، فلوئور، ) هیفدهم گروه عناصر از کدام هر

 .دهند  واکنش دیگر

 : فلوئور سوزش عامل با سوختن

CH2S + 6F2 → CF4 + 2HF + SF6 + e 

 : گوگرد سوزش عامل با سوختن

SH2 (g ) + S (g) →H2S (g) 
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 .روند کار به سوختن فرایند در سوزش عامل عنوان به است ممکن نیز اکسیژن ترکیبات

Na2O2 + Zn → 2 ZnO + e 

CuO (s ) + H2(g ) → Cu (s ) + H2O(g ) 

FeO(s ) + H2(g ) →Fe (s ) + H2O(g) 

 .شود نمی آزاد گیری چشم الکترون واکنش این در که تفاوت این با است اکسیژن با سوختن همان اکسید

 الیه شده، کنترل عوامل تحت توان می مثال، بعنوان .کند می جلوگیری خوردگی از فلزات، خود روی بر فلزات برخی اکسید

 شود می باعث و چسبد می فلز سطح به که دارد خوبی رنگ آلومینیوم اکسید .نشاند آلومینیوم روی بر آلومینیوم اکسید زا ای

 توان می و است رنگپذیر آلومینیوم اکسید همچنین .باشد داشته خوردگی مقابل در خوبی مقاومت و نکند اثر آن به اتمسفر که

 رنگ الکترولیز، با که است وجهی شش های حفره و تخلخل دارای آلومینیوم اکسید .ردک رنگ را آن وری، غوطه و الکترولیز با

 (78133 )مورسیون و همکاران، (7831عابدینی و همکاران، ) .گیرد می قرار ها حفره این داخل

  برق تولید و شدن سوز آب

 دهند، می واکنش آن با که دارند وجود موادی که جا آن از ولی است، حریق جریان در کننده خاموش ماده ترین معمول آب،

 آب دیدگاه از فلزات . شود انفجار ایجاد باعث مواقع برخی در حتی و دهد افزایش را آتش شدت گاهی است ممکن آب کاربرد

 (7831اسدی، و همکاران اسدی ):شوند می تقسیم دسته دو به شدن سوز

 تیتانیوم، زیرکونیوم، ،(تناوبی جدول دوم و اول روهگ فلزات) خاکی قلیای و قلیای فلزات شامل، اول ی دسته (7

 هستند، روی و آلومینیم

 و پراکسیدها معدنی، کلریدهای ،(فسفیدها و نیتریدها کاربیدها، ، هیدریدها) تایی دو ترکیبات فلزات، از ترکیبی (2

 ولی دهد می کنشوا دسته دو هر باعناصر آب که دهند می تشکیل را دوم ی دسته عناصر که فلزی آلی ترکیبات

 (.فلزات ترکیب نه )سوزد می که است ی دسته فلزات با واکنش اثر در تنها

 .شود می آزاد هم هیدروژن الکترون، بر عالوه واکنش پایان در که شود می ایجاد آب و فلز یک سوختن طی شدن سوز آب

 و فلز  خلوص به بستگی شده آزاد هیدوژن این که است شدن سوز آب ی نشانه فلز و آب واکنش اثر در هیدروژن شدن آزاد

  دارد ذرات ی اندازه

 :  فلزات شدن سوز آب از هایی نمونه

+  e  2O → LiOH  +  2H22Li + 2H 

+  e 2 +  H 2O→ TiO2Ti +2H 

+ e2 + H 3O2O → AL22AL + 3H 
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 : فلزی ترکیبات سایر با آب واکنش

 2O → NaOH + H2NaH + H      (  هیدرید)

 H2+ C 2O → Ca(OH)2+ 2H 2CaC        (کاربید)

 3O → 3LiOH + NH2N + 3H3Li       (  نیترید)

 2PH 2O→ 3Ca (OH)2+ H 2P3Ca +3     (  پراکسید)

 6H2O→ NaOH + C2Na + H5H2C (فلزی ترکیبات)

 ی مرحله دو طی نظر مورد فلز روی پوشش ایجاد آبکاری واقع در .گیریم می کمک آبکاری از شدن سوز آب از جلوگیری برای

 شود. می تأمین فلز همان شدن سوز تک از اش اولیه انرژی دهدکه می رخ فلز ن کاتیو ناقص سوختن و شدن سوز تک

 (7813 ،و بوید مورسیون)

  برق تولید و خوردگی

 تواند می .رسدب پایدار حالت به که رود می پیش جهتی در ترمودینامیکی زبان به یعنی است، خودبخودی فرآیند یک خوردگی

 زنگ دهیم، قرار هوا اتمسفر در را آهن اگر .شود ظاهر مختلف اجزای البته +Mn با فلزی های گونه مختلف های حالت به

 جامد محصوالت میتوانند نیز اکسیدی و هیدروکسیدی مواد انواع .است خودی خودبه پدیدهای و خوردگی نوع یک که میزند

 است، خودی خودبه پدیدهای که محیط یک در فلزات خوردگی اثر در پس .هستند یفلز گونه همگی که باشند خوردگی

 .شود می ظاهر آن مختلف اشکال

M → M+n + ne 

 خوردگی .آورد پدید را ناقص سوختن و دهند واکنش هم با توانند می نیز سوزش عامل دو شده، انجام مطالعات به توجه با

 می بدست فلز یک شدن سوز تک از فرایند این انجام برای الزم اولیه انرژی که است هوا و آب سوزش عامل دو سوختن حاصل

  آید

 :شدن سوز تک

+ (aq) +2e2Fe (s) → Fe 

 :سوزش عامل دو سوختن

(aq)-O(l)+4e→4OH2(g)+H2O 
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 دو ینا توان می خوردگی از جلوگیری برای که است محیط در(سوزش عامل دو) رطوبت و هوا وجود خوردگی ایجاد ی الزمه

 . کرد جلوگیری خوردگی ایجاد از توان می محیط از نمودنآب خارج و خالء ایجاد با واقع در .کرد حذف را عامل

 :شوند می تقسیم دسته سه به خوردگی دیدگاه از فلزات

 .ندارند محافظت به نیازی و شوند نمی اکسید هوا مجاورت در ، پالتین و طال مثال که آنهایی ، اول ی دسته 1-

 مقاوم آنها اکسید ولی شوند، می اکسید شان سطح های اتم گیرند، می قرار هوا مجاورت در وقتی که آنهایی ، دوم ی دسته 2-

 .ندارند محافظت به نیازی هم فلزات گونه این .شود می فلز برای محافظی الیه خود و ماند می باقی فلز به چسبیده و است

  .ها آن نظیر و  Cr،Sn ،CO ،،Al ،Zn مثل

 و چسبد نمی فلز به و است متخلخل ها آن اکسید گردد، می اکسید هوا مجاورت در آنها سطح وقتی که فلزاتی سوم دسته 3-

 از متفاوت های روش به را فلزات گونه این .آهن مثل میرود؛ بین از و شده فاسد تدریج به فلز که شود می کنده فلز بدنه از

 مانند روغنی ماده یک بوسیله فلز سطح کردن چرب ، زنگ ضد زدن ، زدن رنگ مثل اییه روش مینمایند، محافظت زدن زنگ

 .کاتدی حفاظت و کاری فلز آب ، دادن لعاب گریس،

 روی بر .گیرد می صورت آب و اکسیژن حضور در فقط ( است توأم اکسایش عمل با که است خوردگی نوعی )آهن زدن زنگ

 روی دیگر قسمت در و دهد می تشکیلا ر آند و آزاد الکترون کمی مقدار و شود می انجام آهن اکسایش آهنی، جسم سطح

 ناقص نوعی خوردگی چون واقع در و شود می انجام که (آهن)جسم 2O(g) و O 2Hخوردگی فرآیند دارد، وجود همان سطح

 و آید می شمار به مثبت قطب یک ، شده اکسید قسمت به نسبت و کند نمی آزاد الکترونی هیچ شود، می محسوب سوختن

 کاتدی ناحیه سوی به آهن در آندی ناحیه در شده تولید های الکترون بنابراین. دهد می نشان خود از گونه کاتد رفتاری

 جریان تولید بر عالوه اکسایش اثر در شده ایجاد های الکترون بازیافت با که .گیرد می شکل آهن زنگ و کند می حرکت

 .نمود جلوگیری آهن زدن زنگ از توان می برق از ضعیفی

 آرامی به فوالد و آهن هوا، بدون شرایط در .افتد می اتفاق آب حضور در تنها و اکسیژن وجود بدون خوردگی  خاص شرایط در

 می ساخته که چیزی نخستین فرآیند این در .شود می ( آزاد2H( هیدروژن مولکول و شوند می اکسید آب، های پروتون با

 :است زیر صورت به آن واکنش و است(سبز زنگارهای) (II)آهن هیدروکسید شود

2O→ Fe(OH) + H2Fe +2H 

 پدید را هیدروژن و مگنتیت و شود اکسید آب های پروتون آهن هیدروکسید هوا، بدون شرایط در (II) با تواند می شده آزاد

 .دارد نام شیکور واکنش شد، داده توضیح که فرایندی. آورد می

2O+H2+2H4O3e→ F 23 Fe(OH) 

 . شود می تولید مگنتیت و آب واکنش این در که
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 ای اولیه انرژی چون واقع در. کرد محافظت خوردگی از توان می فلز شدن سوز تک ی مرحله در الکترون بازیافت با همچنین

 طریقی به را خود ازنی مورد انرژی فرایند این اگر و دهد نمی رخ سوختن بنابراین ندارد وجود خوردگی فرایند شروع برای

 .گرفت خواهد خوردگی کند تامین

 و تجزیه موجب محیطی های واسطه با فلزها، بین انفعال و فعل و پیوندد می وقوع به نفت یا آب های لوله در عموما خوردگی

 شیمیایی صورت به است ممکن فلز پوسیدگی .دارند را ثابت ترکیبات به بازگشت میل فلزها چون شود، می آنها پوسیدگی

 نمک و بازها و اسیدها توسط)الکتروشیمیایی یا و (ها این مانند و نفت و گازوئیل روغنی های محلول و خشک گازهای توسط)

  . است وابسته حرارت و محیط فلز، آن های ویژگی به خوردگی میزان و طبیعت .پذیرد انجام(ها

 که باشد می فلزها برای مناسب روکشی ایجاد آنها از یکی که دارد وجود خوردگی از جلوگیری برای نیز دیگری های روش

 روکش با آبکاری لعابکاری، فلزات، کردن رنگ :عبارتنداز فلزها روکش های روش ترین معمول و روش این از بااستفاده

 ی الیه یک ری،آبکا های فلز سوختن اثر در و آبکاری ی پدیده طی واقع در .دیگر فلزات با آبکاری و کاتدی حفاظت پالستیک،

سال بیست و  ،)کرباسی و بنی بید هندی. شود می فلز خوردگی از مانع و پوشاند می را فلز سطح که شود می ایجاد مقاوم بسیار

 (Camisón And Villar-López, 2011) یکم(

 برق تولید و آبکاري

 روکش که جسمی .شود می نامیده یآبکار الکترولیتی سلول یک کمک با فلز یک از نازك الیه یک با جسم یک پوشاندن

 فلزی آن های یون دارای باید آبکاری برای استفاده مورد الکترولیت .باشد برق جریان رسانای باید میشود ایجاد آن روی فلزی

 درون از الکتریکی جریان دادن عبور با الکترولیتی های سلول در .بگیرند قرار جسم روی آن نازکی الیه است قرار که باشد

  (7831 ،)جلیلی و همکاران. برد پیش طبیعی جهت خالف جهتی در را شیمیایی واکنش یک توان می ها آن الکترولیت حلولم

 تک از را سوختن فرآیند برای نیاز مورد ی اولیه انرژی که است کاتیون سوختن ناقص نوعی آبکاری از منظورعملیات  این در

 د. ده می رخ آن داخل در سوختن عمل که دارد قرار فلز همان جنس از لولیمح داخل و آورد می بدست فلز همان شدن سوز

 را فلز سطح شده سوخته رسوبات از حاصل ای الیه سوختن، انفعاالت و فعل این طی در که است زمانی آبکاری فرآیند پایان

 .بپوشاند

 e + Ag(s) → Ag+(s) شدن سوز تک

 Ag+(s) + e → Ag(s) سوختن ناقص

 پاالدیوم، پالتین، (پالتین گروه فلزات و نقره مس، کادمیوم، قلع، روی، طال، کروم، نیکل، همچون فلزاتی با المعمو آبکاری

 ،و بوید مورسیون) (7831 ،جلیلی و همکاران) .شود می پایه فلزات پایداری افزایش جهتو    )اریدیوم و اسمیوم روتنیوم، رودیوم،

7813) 
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 را آبکاری عملیات است قرار که فلزی روی بر پالستیکی پوشش یک باید نمود تولید برق بکاریآ فرآیند از بتوان که این برای

 ((Hazen and Terry Anthony, 2012. شود داده قرار دهد انجام

 می توان برق تولید کرد.  ،سوختن همان طور که قید شدانواع بنابراین با جمع آوری و به کار گیری الکترون های حاصل از 

 

  حی دستگاه تولید برقطرا

 با توجه به نقشه شامل مراحل زیر است :

 لوله شیشه ایی  .7

 سیم پیچی کردن سطح لوله  .2

 پایه چوبی .8

 برس پشمی .4

با مالش شیشه به وسیله برس پشمی روی سطح خارجی شیشه بار مثبت جمع می شود بنابراین با قرار گرفتن این دستگاه در 

ی که از پدیده سوختن آزاد می شود( به سمت سطح خارجی شیشه جذب و به وسیله محل سوختن الکترون ها )الکترون های

 سیم جمع آوری می شود و بنابراین برق تولید می شود.

که در شکل آورده نشده  ،دو سر این سیم را می توان به یک محفظه ی ذخیره برق وصل کرد واز آنجا برق را استفاده نمود

 است.

 
 روی کاغذتولید برق تگاه ( : ترسیم شکل دس3شکل )
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 ( : ترسیم شکل دستگاه تولید برق روی کاغذ4شکل )

با قرار گیری این دستگاه در محل احتراق و قبل از شروع فرآیند سوختن قسمت داخلی محفظه لوله ای شکل به وسیله برس 

بت( در قسمت خارجی شیشه نارسانا جمع می شود بنابراین وقتی که مالش  داده می شود که با این کار پروتون ها )ذرات مث

سوختن آغاز شود الکترون های آزاد شده به سمت قسمت خارجی شیشه جذب می شود و بنابراین با رسیدن الکترون ها به 

شود و  به وسیله ی سیم های رسانا جمع آوری می شود به یک محل ذخیره برق منتقل می ،سطح خارجی شیشه نارسانا

 بنابراین برق تولید می شود. 

 

 . منابع انتهاي مقاله:  -

 ( و آزمایشگاه، ویرایش هفتم ، تهران، شرکت2، شیمی )7831عابدینی، منصور، سیدی اصفهانی، علی، قنبری،  بهرام، ارشدی، نعمت اهلل ، 

 چاپ و نشرکتاب های درسی ایران.

( و آزمایشگاه، شماره ویرایش هفتم، 8،  شیمی)7833ست محمد، ارشدی، نعمت اهلل ، روح الهی، احمد، جلیلی، سیف اهلل، سمیعی، دو

 تهران ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
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