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  LaNi5ذخيره سازي هيدروژن در آلياژ  

 
   * ، علي خياطيان*اميد بيات، *حسين تارقلي زاده، 1،*سيد مصطفي ساداتي

  ، مجتمع دانشگاهي مهندسي فيزيكمالك اشترصنعتي دانشگاه  *
s.mo.sadati@gmail.com  

   
  
  
  

 چكيده
اتمسفر خنثي توليد شده و پس از  به روش ذوب در كوره القاي تحت LaNi5در اين تحقيق، آلياژ ميان فلزي 

مشخصات هيدروژني آلياژ شامل روش . گيري شده است فعالسازي مشخصات هيدروژني آن توسط دستگاه سيورت اندازه
 بهترين  فعالسازي، مقدار جذب و واجذب آلياژ، سينتيك جذب و واجذب، فشار اشباع، فشار تخت جذب در دماي ثابت،

 و منحني جذب (C-T)هاي سينتيك جذب و واجذب  هاي انجام شده منحني گيري با اندازه. باشد دماي جذب و واجذب مي
. بدست آمده است %wt 1.57 و %wt 1.6حداكثر مقدار جذب و واجذب به ترتيب .  رسم شده است(PCT)در دماي ثابت 

قادير بدست آمده توافق  اتمسفر بدست آمده است كه م4-3همچنين ناحيه تخت جذب در دماي ثابت اين ماده در فشار 
در دستگاه سيورت استفاده شده تمام مراحل طراحي و ساخت  .هاي ارائه شده در مقاالت دارد بسيار خوبي با ساير گزارش

  .اين آزمايش در داخل كشور انجام شده است
  

  .يورت، سPCT، سينتيك جذب و واجذب، اندازه گيري LaNi5، آلياژ سازي هيدروژن ذخيره: هاي كليدي واژه
  

    مقدمه- 1
هاي پاك و  هاي فسيلي از يك سو و آاليندگي آنها از سوي ديگر دستيابي به فناوري و تكنولوژي انرژي پايان يافتن سوخت

از جمله مهمترين فناوري هاي به روز كه تحقيقات وسيعي براي توسعه و كاربردي . تجديد پذير را اجتناب ناپذير كرده است
اما مهمترين مشكل در استفاده از سوخت . ست، فناوري پيل سوختي و سوخت پاك هيدروژني استكردن آن صورت گرفته ا

بنابراين ذخيره سازي هيدروژن بعنوان سوخت عامل مهمي است كه در . هيدروژني، ذخيره سازي آن با بهره باال مي باشد
  . ]1[كاربردي كردن اين فناوري نقش مهمي ايفا مي كند

جهت ذخيره مخازن پرفشار، مخازن هيدروژن مايع، مخازن هيدريد فلزي و نانولوله هاي كربني وش در حال حاضر چهار ر
 مخازن هيدروژني پرفشار و مايع از امنيت كمي ،با توجه به قابليت انفجار و احتراق هيدروژن .مطرح مي باشندسازي هيدروژن 

 ذخيره سازي هيدروژن در نانولوله .باشدهزينه مي بسيار پرايع برخوردار هستند، عالوه بر اينكه استفاده از مخازن هيدروژن م
به روش هيدريد اما ذخيره سازي هيدروژن .  استحاصل نشده يهاي كربني هنوز درمرحله تحقيقات قرار دارد و نتيجه مطلوب

نسبت به مخازن پرفشار و لي بهره ذخيره سازي نسبتاً قابل قبو عالوه بر امنيت باالي اين مخازن بخاطر فشار پايين آنها، فلزي
  . ]9-2[مايع دارد

                                                           
  وق سردكارشناس آزمايشگاه خالء و ف ، كارشناسي ارشد -1
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آلياژهاي ، ]TiFe] 10،11:  كه برخي از آنها عبارتند ازساخته شدهتاكنون آلياژهاي مختلفي جهت ذخيره سازي هيدروژن 
، اما اين آلياژها داراي ظرفيت ذخيره سازي نسبتاً خوبي هستند .غيرهو ] Ti-V]12،13[ ،Ti-Cr]14-15[ ،Mg-Ni ]16-19پايه 

، در دماي محيط %wt 1.6 با وجود ظرفيت كمتر در حدود LaNi5بنا به داليلي هنوز كاربردي نشده اند، در صورتي كه آلياژ 
آلياژ بعنوان آن  العاده  سيكل پذيري فوق و، جذب و واجذب تقريباً برابر واكنش سريع فرآيند جذب و واجذب،فعالسازي آسان

 نقش بسيار مهمي در توسعه آلياژهاي جاذب هيدروژن بازي مي مورد استفاده قرار گرفته وكاربردي ذخيره كننده هيدروژن 
ذخيره جهت  هيدريد فلزي مخازنرا كانديدايي مناسب براي استفاده در  LaNi5ها، آلياژ  مجموعه اين ويژگي .]23-20 [كنند

ازن هيدريد فلزي قابل دسترس در بازار معموالً از هيدروژن معرفي نموده است به نحوي كه آلياژ بكار رفته در تهيه مخسازي 
 با گروه فضايي CaCu5هگزاگونال داراي ساختار معموالً  خاكي كمياب AB5بيشتر آلياژهاي پايه . باشد  ميAB5نوع آلياژهاي 

P6/mm 21[ هستند[.  
سازي  ذخيرهو فعالسازي ي و چگونگ پرداخته شده است LaNi5سازي هيدروژن در آلياژ  در اين مقاله به بررسي ذخيره

  . استمورد بررسي قرار گرفته) سيورت(گيري مقدار هيدروژن ذخيره شده در مواد  دستگاه اندازهبا كمك هيدروژن در آن، 
  
  روش آزمايش - 2

در اين . باشد مي % 99,9 خلوص باالي باهاي نيكل و النتانيوم   شمشLaNi5مواد اوليه استفاده شده براي تهيه آلياژ 
تا   1خردكناه گبه كمك دستآلياژ فوق .  شده استتوليد (VIM) بروش ذوب با كوره القايي LaNi5آلياژ  گرم از 50مايش آز

 gr 5 قدار ، مLaNi5و پس از اثبات تشكيل فاز  استفاده شده و XRDمقداري از مواد جهت آناليز . گرديدابعاد ميلي متري خرد 
براي مطالعه خواص هيدروژني آلياژ، بايستي اكسيدهاي سطحي و گازهايي . شده استاز آن جهت بررسي ذخيره سازي استفاده 

ها و  تنشاز طرفي براي فعالسازي سريعتر و بهتر آلياژ بايد . كه بطور ناخواسته جذب سطحي ماده شده اند از آلياژ جدا شوند
تحت از كوره الكتريكي و  با استفادهار داده شده و قر از جنس استيل ي راكتورندرو لذا ماده .ي آلياژ نيز برطرف شوندخرابي ها

 و در هر هيافت  درجه اي افزايش 50هاي  دماي كوره با گام. انجام مي شودعمليات حرارتي گاززدايي و  ميلي بار 6-10خالء 
. نگه داشته شد K 873 ساعت نمونه در دماي 3در نهايت نيز به مدت . دوش نگه داشته مي ساعت دما ثابت 5/0مرحله به مدت 

 رسيد فشار به شدت افت كرد كه نشاندهنده آزاد شدن گازها و اكسيدهاي سطحي ماده K 673-623زمانيكه دماي نمونه بين 
  .باشد مي

 شد تا نمونه فعال شده و به مقدار بيشينه تكرارچندين بار براي فعالسازي نمونه، عمليات تزريق هيدروژن و واجذب آن 
 و واجذب در دماي K 290جذب در دماي سينتيك ساخته شده،  2با استفاده از دستگاه سيورتسپس . جذب خود رسيد

323K  3وPCT 290در دماي ثابت  نمونه K ازه گيري و نمودارهاي آن رسم شداند.  
  . مي باشدbar 20 حداكثر آن و فشار تزريقي % 99.999گاز هيدروژن استفاده شده داراي خلوص 

  
  شرح آزمايش - 3

. به اثبات رسيد LaNi5 كه بررسي آن تشكيل فاز ميان فلزي  نمونه تهيه شده نشان داده شده استXRD طيف 1ل در شك
  . دنباش مي LaNi5نشاندهنده تشكيل كامل آلياژ ميان فلزي كه با دايره سياه رنگ نشان داده شده اند، موجود در طيف هاي  قله

                                                           
1 - Crusher 
2 - Sievert 
3 - pressure–composition isotherms 
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  ه بروش ذوب تهيه شد LaNi5 آلياژ XRD آناليز -1شكل 

  
را نشان مي دهند و هيچ قله اي دال بر وجود عناصر تكي  LaNi5قله ها فاز  مشخص است تمام 1همانطور كه از شكل 

La و يا Ni نمي باشد .  
با تكرار . پس از عمليات حرارتي آلياژ و گاززدايي از آن بايد آلياژ را فعال نمود تا به ظرفيت بيشينه جذب هيدروژن برسد

در هر مرحله جذب نمونه تحت فشار .  نمونه فعال گشته و به بيشينه جذب خود رسيد،يكل جذب و واجذب هيدروژنچندين س
 افزايش مقدار جذب را 2شكل . كند  گاز هيدروژن قرار گرفته و مرحله به مرحله مقدار جذب افزايش پيدا ميbar 20حداكثر  

  .دهد با تكرار سيكل جذب و واجذب نشان مي
  

  
   با تكرار جذب و واجذب LaNi5 سيكل فعالسازي نمونه آلياژي -2شكل

  
 در كارهاي .ستا  رسيده (%wt 1.6)خود به مقدار بيشنه جذب آلياژ  ،شود در مرحله هشتم و نهم همانطور كه مشاهده مي

ولي بطور . زي متفاوت استها الزم جهت فعالسا  تعداد سيكلآلياژمشابه با توجه به شرايط مختلف توليد نمونه و مواد اضافي به 
 نشان MmNi4.6Fe0.4 سيكل فعالسازي نمونه 3 در شكل .السازي الزم مي باشد سيكل هيدروژندار كردن جهت فع7-6ميانگين 

  .داده شده است

LaNi5 
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  ].MmNi4.6Fe0.4] 24هاي مختلف براي   تغييرات ظرفيت جذب در سيكل-3شكل 

  
شود و اين باعث ريز شدن آلياژ   منبسط مي%25 بيش از LaNi5 شبكه كند، حجم  هيدروژن را جذب ميLaNi5زمانيكه 

 و همكارانش بر پايه اين نكات Y.Suzuki. يابد هاي جذب و واجذب كاهش مي گردد، اندازه ذرات نيز با افزايش تعداد سيكل مي
 مشخص شده كه با افزايش ،اند  پرداختهLaNi5H6به بررسي رابطه ميان اندازه ذرات هيدريد و سينتيك واجذب هيدروژن 

 مشاهده شده. ]9،24[مراحل جذب و واجذب عالوه بر افزايش سرعت جذب و واجذب اندازه ذرات نيز كاهش يافته است 
هاي داخلي ذرات  يابد، كه سهولت در رها كردن تنش  وابسته به اندازه ذرات تغيير مي10 با فاكتوري بيش از هيدروژنحالليت 

 در اين آزمايش نيز وابستگي زياد حالليت هيدروژن به اندازه نمونه كامالً مشاهده شده است. يت استباعث اين تغيير حالل
شود كه ذرات درشت آلياژ پس از فعالسازي  مشاهده مي. دهد  اندازه ذرات را قبل و بعد از فعالسازي نشان مي4شكل . ]25،26[

  .اند رسيدهو از اندازه ميلي متري به اندازه ميكرومتري پودر شده 

     
   ميلي متري قبل از فعالسازي؛ تصوير آلياژ خرد شده تا ابعاد:  سمت راست-4شكل 

  جذب  وآلياژ پس از فعالسازيتصوير پودر : سمت چپ
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 كه در هر مرحله عالوه بر افزايش ظرفيت همشاهده شد. دهند  سينتيك جذب نمونه را در سيكل هشتم نشان مي5  شكل
. هاست اي از فعاليت بيشتر نمونه در اثر ريزتر شدن و كاهش خرابي شود كه خود نتيجه ب نيز كوتاهتر ميجذب مدت زمان جذ

 ثانيه نمونه به مقدار بيشينه جذب خود رسيد در حاليكه در مرحله هشتم و نهم اين زمان به 500در مرحله هفتم در مدت 
  .  ثانيه كاهش يافت300كمتر از 

  

  
  K 293در دماي  LaNi5 سينتيك جذب -5شكل 

 و همكارانش در Y.Suzukiبعنوان مثال . هاي انجام شده است اين مقدار جذب و زمان جذب به خوبي قابل مقايسه با نمونه
 صدم بررسي كرده و در مراحل مختلف اندازه ذرات را نيز بدست آورده است  آزمايش خود سرعت جذب و واجذب را تا سيكل

  . ]26 [)6شكل (

  
  .]N] 9اي  هاي دوره  تعداد جذب و واجذب وt بصورت تابعي از زمان LaNi5H6تغييرات منحني واجذب  -6شكل 
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 واجذب نسبتاً كامل مقدار هيدروژن LaNi5از مزاياي آلياژ . دهد  سينتيك واجذب اندازه گيري شده را نشان مي7شكل 
 كمي با گاز جذب شده اختالف دارد كه تطابق خوبي با در اين آزمايش نيز مقدار گاز واجذب شده تنها مقدار. جذب شده است

  .هاي مشابه نشان داده است نمونه

  
  K 323در دماي  LaNi5 سينتيك واجذب -7شكل 

  
كند كه باعث افت  آلياژ در حين جذب گاز گرما آزاد مي. نكته مهمي كه در سينتيك جذب و واجذب وجود دارد دما است

در واجذب اين .  موقع جذب بايد نمونه خنك شود و دماي آن ثابت نگه داشته شودبه همين دليل. شود سرعت جذب مي
رعت شود و اين موضوع س كامالً خنك ميموضوع كامالً بر عكس است، يعني عمليات واجذب گرماگير بوده و بدنه راكتور 

. دهد موضوع را به خوبي نشان مي اين 8شكل . گذارد واجذب را كاهش داده و يا حتي بر روي مقدار واجذب تاثير زيادي مي
واجذب در دماي محيط صورت گرفته كه كاهش دماي ر اكتور ناشي از واجذب  500همانطور كه از شكل مشخص است تا ثانيه 

رعت سشود واجذب   قرار گرفت كه مشاهده ميK 323راكتور تحت گرماي  500در ثانيه . باعث توقف در واجذب شده است
شود كه دماي جذب و واجذب تاثير زيادي  بنابراين مشاهده مي. دهد ه بطور تقريباً كامل واجذب را انجام ميافزايش يافته و نمون

  .در سرعت جذب و واجذب نمونه دارد

 
  .K 323 واجذب در دماي محيط صورت گرفته، بعد از آن در دماي 500تا ثانيه .  وابستگي سينتيك واجذب به دما-8شكل 
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شود اندازه گيري فشار در دماي ثابت   مهمي كه در بررسي مشخصات هيدروژني مواد استفاده ميهاي از اندازه گيري
(PCT)هاي مختلف نشان داده كه مشخصات مختلف اندازه گيري  آزمايش.  استPCT ناحيه تخت به   همچون فشار تعادلي و

و همكارانش  Srivastava كه توسط PCTار  نمود9در شكل . شدت به دما و تعداد دفعات جذب و واجذب آلياژ بستگي دارد
همچنين فشار اشباع ماده نيز . باشد  ميbar 4-3 بين K 293 در دماي LaNi5دهد كه ناحيه تخت  بدست آمده است نشان مي

  . ]19 [ بدست آمده استbar 13حداكثر 
  

  
  ].K] 19 293 در دماي LaNi5 جذب و واجذب آلياژ PCT نمودار -9شكل 

  
شود فشار ناحيه   همانطور كه مالحظه مي. بدست آمده در اين آزمايش نشان داده شده استPCTمودار  ن10در شكل 

  . دارد)9شكل (و همكارانش  Srivastavaنتايج كار تخت، شيب ناحيه تخت و فشار اشباع آن انطباق خوبي با 

  
  ).اين كار (K 293 در دماي LaNi5 جذب آلياژ PCT نمودار -10شكل

  
دهد   نشان مي10شكل . باشد اب مواد جهت ذخيره سازي هيدروژن، فشار پايين و شيب كم ناحيه تخت مطلوب ميبراي انتخ

  . ها را داراست كه آلياژ انتخاب شده اين ويژگي
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  گيري نتيجه-7
دروژني و ذخيره سازي هيدروژن در آن با موفقيت تجربه شد و مشخصات هي LaNi5آلياژ ميان فلزي در اين آزمايش توليد 

فعالسازي آسان به كمك چندين سيكل جذب و : اين مشخصات عبارتند از. كه در كارهاي ديگران بدست آمده بود حاصل شد
جذب در ( درصد گاز جذب شده، جذب و واجذب در دماي پايين 90سينتيك مناسب جذب و واجذب، واجذب بيش از واجذب، 

  . احيه تخت و فشار اشباع مناسب، فشار پايين ن)50دماي محيط و واجذب در دماي 

 زمينه ساخت مخازن در LaNi5انجام شده است نشان داد كه مي توان از آلياژ براي اولين بار در كشور كه  تحقيقين ا
دسترسي به اين فناوري گام بسيار مهمي در زمينه توسعه پيل هاي . هيدريد فلزي جهت ذخيره سازي هيدروژن استفاده نمود

  .  نقل پاك خواهد بودسوختي و حمل و
گيري سيورت نيز براي اولين بار در كشور طراحي و  دستگاه اندازههمچنين براي انجام اندازه گيري ها در اين تحقيق، 

  .ه كه كمك قابل توجهي در زمينه دستيابي به آلياژهاي ذخيره كننده هيدروژن مي باشدساخته شد
  

  تشكر و قدرداني
و ياري كردند تحقيقات اوليه آلياژ افزاده كه ما را در رزيز آقايان سعيد صفا و صابر صدر پايان از زحمات دوستان ع

  . نماييم تشكر و قدرداني ميهمچنين آقاي مهندس امين طحان بخاطر برنامه نويسي دستگاه سيورت 
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