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 چکیده 
ایی های کربن زد یکی از راهعنوان سوخت بدون کربن تمرکز دارد. مونیاک بهآهای آینده با پتانسیلها و ها، فرصتاین مقاله بر چالش

ن را وان هیدروژتس می پصنعت انرژی، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی از طریق الکترولیز آب برای تولید هیدروژن است. س

نوان عآب را به  ند و فقطبخار سوزا با هوا برای تولید گرما واستفاده کرد، یا در پیل سوختی برای تولید الکتریسیته ذخیره کرد و 

لی عنی که چگامه این محصول جانبی تولید کرد. با این حال، هیدروژن چگالی بسیار پایینی دارد، حتی زمانی که فشرده می شود، ب

رای طیف چنین دا، هیدروژن هماستغیر استاندارد  انرژی آن بر اساس حجمی به طور مشخص در مقایسه با بیشتر سوخت های مایع

یدروژن وزنی است، به ه ٪18 ~ دارایانفجاری باقی می ماند. آمونیاک به صورت وسیع تری از غلظت ها است که در آن به طور بالقوه 

ولید ی می تواند برای تتئوربیشتر از هیدروژن فشرده یا مایع است. اگرچه آمونیاک در  ٪50 ~این معنی که از نظر چگالی هیدروژن، 

 (NOx) یتروژننفقط نیتروژن و آب به عنوان گازهای گلخانه ای سوزانده شود، در عمل، چندین چالش پیش می آید، اکسیدهای 

ن و به عنوا ای گازهتوربین  ،اغلب تولید می شوند، به خصوص اگر احتراق در دماهای باالتر و/یا تحت فشار، در موتورهای خودرو

است. این  ورد نیازمبرای غلبه بر چنین چالش هایی، تحقیقات بیشتری در مورد پدیده احتراق آمونیاک  اتفاق بیفتد.موشک  سوخت

 .کندهای فناوری اخیر با آمونیاک را از نقطه تولید تا نقطه پایان استفاده روشن میبررسی پیشرفت

  

  احتراقآمونیاک، سوخت، هیدروژن، هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه -1
، اعالم شد که انتشار گازهای گلخانه ای مستقیماً با 2018در جریان کنفرانس تغییرات آب و هوایی کاتوویتس در دسامبر 

[. فعالیت اصلی انسانی که تغییر آب و هوا را شکل می دهد، انتشار گازهای 1افزایش دمای سطح زمین مرتبط است ]

نشان داده شده است. ضروری ترین گازهای  1فسیلی است که در شکل  از سوزاندن سوخت های (GHGگلخانه ای )

گلخانه ای تولید شده توسط انسان شامل دی اکسید کربن است. اعمال انسان با سوزاندن سوخت های فسیلی و تغییر 
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[. 2] کاربری زمین شروع می شود، مقادیر زیادی دی اکسید کربن آزاد می کند و باعث افزایش غلظت در جو می شود

[. متان در حال 3درصد از دوران پیش از صنعتی شدن افزایش یافته است ] 40غلظت دی اکسید کربن اتمسفر بیش از 

[. به دلیل فعالیت های انسانی، غلظت 4سال گذشته در جو زمین فراوان است ] 650000حاضر بیش از هر زمان دیگری در 

[. اکسید نیتروژن از طریق 5ش یافت و باعث تغییراتی در آب و هوا شد ]متان به طور ناگهانی در بیشتر قرن بیستم افزای

فعالیت های انسانی، عمدتاً از طریق سوختن سوخت، فرآیندهای کشاورزی و بیولوژیکی که به تغییرات آب و هوایی کمک 

رها برنامه های تشویقی [. به منظور دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کشو6می کنند، تولید می شود ]

برای ترغیب صنعت انرژی های تجدیدپذیر به جایگزینی تولید انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی با منابع تجدیدپذیر 

ایجاد کرده اند. اقتصاد انرژی تجدیدپذیر به دلیل تولید انرژی الکتریکی بدون کربن همراه با تایید بیشتر در بین ذینفعان 

[. مخارج سرمایه ای خاص )سرمایه( برای انرژی خورشیدی و بادی در ده سال گذشته رو به 7ی گیرد ]مورد حمایت قرار م

[. اینها حقایقی 8کاهش بوده است و این روش ها نیز کارآمدتر می شوند که منجر به کاهش مداوم قیمت انرژی می شود ]

یر کاربردهای ذخیره انرژی که از مواد شیمیایی مانند هستند که انرژی های تجدیدپذیر را نه فقط برای برق، بلکه برای سا

به عنوان خوراک اصلی  (NGتولید آمونیاک خبر می دهند، جذاب می کند. کارخانه های آمونیاک مدرن از گاز طبیعی )

به  بیش از یک قرن است که بهینه شده اند. مصرف واقعی انرژی در مقایسه با حداقل تئوری واحداستفاده می کنند. این 

تن در روز این فرآیند را به  3000همان اندازه است که از نظر اقتصادی نیروگاه های مقیاس بزرگ با ظرفیت های بیش از 

[. برعکس، مخارج سرمایه ای و هزینه عملیاتی این نیروگاه های پرانرژی بسیار قابل توجه است، 10شدت رقابتی می کند ]

که این نیروگاه ها منتشر می کنند، مواد اولیه نمی توانند با  (GHGخانه ای )همراه با سطح باالی انتشار گازهای گل

آمونیاک در مقیاس با پیش  واحدسوخت های مبتنی بر کربن رقابت کنند، بنابراین نیاز به سوخت های کوچک وجود دارد. 

از الکترولیز آب تولید می شود،  [. هیدروژن11بینی آینده، تولید آمونیاک بدون کربن در برخی مناطق امکان پذیر است ]

استخراج می شود. عوامل اولیه برای تولید آمونیاک  (ASUدر حالی که نیتروژن از هوا توسط یک واحد جداسازی هوا )

سبز عبارتند از: خود نگهداری، انعطاف پذیری، هزینه برق کم، اجتناب از هزینه باالی زنجیره تامین همراه با عوارض 

در مقیاس کوچک در  واحدکربن با قیمت لجستیک و ایمنی بسیار باال. بنابراین، تولید آمونیاک سبز از  گمرکی و مالیات

مجاورت مصرف کننده یک گزینه جذاب اقتصادی است. یکی از مسائل مهم با جذب گسترده تولید برق تجدیدپذیر این 

هایی نیستند که ا خورشیدی هستند، لزوماً مکانها برای تولید انرژی بادی یترین مکانهایی که مناسباست که مکان

 بیشتر به برق نیاز دارند.

 
 [(.9نتشار جهانی کربن سوخت هاي فسیلی )داده هاي ]ا -1شکل 
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 یبخش بندد ی توانمعالوه بر این، ماهیت نوسان انرژی خورشیدی یا بادی به این معنی است که تولید برق به خودی خود 

ست، بیش از قاضا کم اتیی که مورد نیاز در زمان مورد نیاز روز در دسترس نباشد، یا شاید در زمان ها باشد و لزوماً به مقدار

ژی تولید انر توان آن را ذخیره کرد و برای[. بنابراین، تبدیل انرژی الکتریکی به مواد شیمیایی که می12حد فراوان باشد ]

 های تجدیدپذیر درای بالقوه جذاب برای کمک به جذب انرژیینهشیمیایی در زمان و مکان مورد نیاز استفاده کرد، گز

ن [. ای13] ا کنندمقیاس بزرگ است. صنایع آمونیاک و متانول به طور بالقوه می توانند نقش مهمی در این فرآیند ایف

 2CO انرژیر را به عنوان یک راه حل کمک کننده برای خنثی کردن کامل سیستم های مبتنی ب )3NH (مطالعه آمونیاک

ین بز به تعادل هستند. نیا مورد استفادهنیروگاه های سوخت فسیلی در حال حاضر برای تثبیت شبکه  .پیشنهاد می کند

ه را سازی شبک یکپارچه و هزینه هایمی باشد تقاضا نیاز  برایعرضه و تقاضای برق وجود دارد. با این حال، به راه حل های 

های مختلفی به دست د به روشتوانها میحلها/راهعنوان یکی از گزینهذخیره انرژی به به طور چشمگیری افزایش می دهد.

نرژی اه ذخیره سازی بستگی به مقدار . روش بهین(ها و هوای فشرده، برق آبی پمپ شده، باتری 2Hبه عنوان مثال، درآید )

یته مدت و بلندمدت کافی الکتریسسازی کوتاهیرهذخیره شده، زمان ذخیره سازی مورد نیاز و هزینه ذخیره سازی دارد. ذخ

سه با چگالی انرژی باالیی در مقای 3NH .توجهی در سیستم برق ضروری استپذیری قابلضروری است، همچنین انعطاف

 وانشود و می ت که از برق تجدیدپذیر تولید می می شوددروژن و متانول فشرده ها دارد. سه برابر بیشتر از هیسایر سوخت

نرژی توانایی ابه دلیل ظرفیت رفت و برگشت نسبتاً باال،  3NH .]14[استفاده کرد 2CO از آن برای ذخیره برق بدون

به انرژی  3HN بدیلتاستفاده به عنوان یک محیط ذخیره سازی مواد شیمیایی را دارد. چگالی و هزینه کم تولید نیتروژن 

ی زی محدود نمهمه کاره است و به کمبود منابع و فضای ذخیره سا به دست آورد. این فناوری CO2 را می توان بدون

جاد یک شبکه انرژی و ای 2CO شود. این در راستای توافقنامه آب و هوای پاریس برای دستیابی به کاهش قابل توجه انتشار

رق به عنوان باز [. با در نظر گرفتن این روند، استفاده 15] می باشد 2050تا سال  2CO خنثی و کامالً تجدیدپذیر

باشد زیرا  2CO برای کاهش انتشار 3NH صنعت درجایگزین جذابی که جایگزینی برای گاز طبیعی به نظر می رسد 

 .جهانی را تشکیل می دهند 2CO از انتشار ٪1حدود  3NH کارخانه های تولید

 

 اهمیت آمونیاک -2
 75نیتروژن ترکیبی و ماده خام مورد استفاده در بیش از آمونیاک یک ماده شیمیایی پایه صنعتی است که ارزانترین شکل 

[. آمونیاک یک گاز بی رنگ با بوی تند مشخص است که عمدتاً از واکنش در 16درصد از محصوالت نیتروژن دار است ]

آیند دمای باال نیتروژن خالص و هیدروژن تحت فشار در حضور کاتالیزور مناسب تولید می شود. همانطور که توسط این فر

شناخته می شود. آمونیاک همچنین به عنوان یک محصول جانبی در کک کردن  سنتزیتولید می شود، به عنوان آمونیاک 

در مقادیر بسیار  که زغال سنگ تولید می شود، اما این آمونیاک که به عنوان محصول جانبی آمونیاک شناخته می شود

بوش پرکاربردترین فرآیند تولید آمونیاک در جهان است. کلود، کازل، [. فرآیند هابر 17تولید می شود ] سنتزیکمتر از 

[، تغییرات مختلفی در فرآیند )دما، فشار، کاتالیزورها، و تولید هیدروژن و نیتروژن( ایجاد شده 18فاوزر و مونت کونیس ]

ر، کارخانه های آمونیاک با است. نیتروژن برای سنتز آمونیاک از هوا در حالی که منبع هیدروژن از آب است. جنبه دیگ

واحدهای قابل تبدیل ساخته می شوند، زیرا متانول و آمونیاک را می توان در یک نوع تجهیزات فشار و دمای باال تولید کرد 

عمدتاً در ساخت کودهای نیتروژن دار، اسید نیتریک و مواد منفجره صنعتی استفاده  سنتزی[. در زمان صلح، آمونیاک 13]

[. سایر کاربردهای 19ونیاک مایع به دلیل هزینه کم و بازده ترمودینامیکی باال مهمترین مبرد تجاری است ]می شود. آم

مهم آمونیاک بی آب مایع به عنوان قلیایی کم هزینه در فرآیندهای شیمیایی، در سخت شدن آلیاژهای فوالدی خاص 

ضروری است زیرا در ساخت همه مواد منفجره  زیسنت. در زمان جنگ، آمونیاک می باشد[ 21[ و در تصفیه آب ]20]
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های سیاسی و . بنابراین، تکامل صنعت آمونیاک برای امنیت کشور با ایدئولوژیمی باشدنظامی غیر اتمی مورد نیاز 

 .گذارند، ضروری استاقتصادی جدید که بر مناطق جهان تأثیر می

 

 انتشار گازهاي گلخانه اي از تولید آمونیاک -3
هزار تن  171433به  2019هزار تن آمونیاک تولید می شود و پیش بینی می شود تا پایان سال  157300جهان در سطح 

. منبع اصلی [22درصد( که دومین ماده شیمیایی تولید شده در جهان را به خود اختصاص دهد ] 2برسد )رشد ساالنه 

انرژی مصرفی  [. مقدار23در سال است ] 2COون تن میلی 451انرژی سوزاندن زغال سنگ و گاز طبیعی با مجموع انتشار 

د. از آنجایی که تولید شده را نیز به خود اختصاص می ده 2COبه طور قابل توجهی به نوع ماده اولیه بستگی دارد که 

ضا ( بستگی دارد، هزینه های تولید آمونیاک بسته به عرضه و تقا٪70-90سنتز آمونیاک به طور مستقیم به ذخایر خوراک )

انجام شد،  کارخانه تولید آمونیاک 66المللی کود بر روی افزایش می یابد. در یک مطالعه معیاری که توسط صنعت بین

که نیروگاه با  [. آنها به این نتیجه رسیدند24برآورد شده است ] MJ/kg 53تا  28میانگین مصرف انرژی در محدوده 

ارزش  بامونیاک آولید تبرای  حالی که حداقل انرژی مورد نیاز تئوری ت. دربیشترین ظرفیت دارای باالترین بازده انرژی اس

 18.7که مربوط به گرمای تولید شده در طول سنتز است ) MJ/kg 2.5است که  21.2 MJ/kg (HHVحرارت باالتر )

MJ/kg  باشید که هم  است. توجه داشته ٪75مربوط به مقدار حرارت کمتر برای آمونیاک( حداکثر بازده انرژی حدود

د کننده گترین تولیچین به عنوان بزر .درصد از تولید جهانی آمونیاک را به خود اختصاص می دهند 40چین و هم هند که 

هانی آمونیاک را تولید درصد از تولید ج 32تقریباً و  میلیون تن در سال 49.7با آمونیاک در جهان در نظر گرفته می شود 

ز محصوالت نفتی ا ٪10از زغال سنگ،  ٪70به دلیل ترکیب مواد اولیه منحصر به فرد است: می کند. تولید آمونیاک چین 

رخانه های مقیاس درصد در کا 10از گاز طبیعی مشتق می شود. تولید آمونیاک که بر پایه زغال سنگ حدود  ٪20و تنها 

نده آمونیاک در تن دومین تولید کن میلیون 14درصد در کارخانه های مقیاس کوچک است. هند با تولید  90و متوسط 

ا توسط نفت مونیاکجهان که گاز طبیعی حدود دو سوم تولید آمونیاک را تشکیل می دهد در حالی که مابقی برای تولید آ

به تقریباً  GJ/t 96ز ااستفاده می شود. توجه به این نکته مهم است که میانگین مصرف انرژی برای تولید آمونیاک در هند 

37 GJ/t  ت می اده به دسو استف مقیاستغییرات متعدد در فرآیندهای فرعی، بهینه کردن و کاهش یافته است و این با

یت هد. محدوددان می آید. تولید آمونیاک در هر دو مورد چینی و هندی اهمیت مواد اولیه را با توجه به مصرف انرژی نش

 ک را محدودوسعه و صنعتی، استفاده از انرژی در تولید آمونیاکنندگان جدید در کشورهای در حال تها و تامینپیشرفت

ای هنگفت و تأسیسات عظیم دارند. بنابراین، بهبود در استفاده از انرژی و های سرمایهکند، به یک دلیل که نیاز به هزینهمی

 از طریق نوآوری های فناوری استراتژیک و جهانی مورد نیاز است. CO2انتشار 

 

 یم آمونیاک الکتروشیمیاییسنتز مستق -4
یاک ز آمونسنتز آمونیاک الکتروشیمیایی مستقیم به دو نوع اصلی، سنتز آمونیاک الکترولیتی حالت مایع و سنت

ست. در امونیاک آ، هوا و آب وارد سیستم می شوند و خروجی آن نگاهالکتروشیمیایی حالت جامد تقسیم می شود. در یک 

 2ر شکل ونیاک مستقیم تجاری موجود نیست. شماتیک سنتز آمونیاک حالت جامد دحال حاضر، هیچ سیستم سنتز آم

است. این سیستم به  )O-2 (یا یک الکترولیت یونی رسانای اکسیژن )H+ (ارائه شده است. الکترولیت جامد یا یک پروتون

 .]25[ستاد( معروف ادرجه سانتیگر 850تولید هیدروژن و آمونیاک در فاز گازی و در دمای باالی الکترولیت )
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 نمودار شماتیک یک سلول سنتز آمونیاک حالت جامد. -2شکل 

 

 

 الکترولیزهاي آب -5
تولید هیدروژن توسط الکترولیزهای آب به دو نوع الکترولیز با دمای باال و الکترولیز در دمای پایین تقسیم می شود. 

و الکترولیزهای قلیایی هستند.  (PEM) های غشای تبادل پروتونترین الکترولیزهای تجاری با دمای پایین، الکترولیزرایج

 از یک الکترولیت جامد مانند پلی استایرن سولفونه استفاده می شود. یک غشای ساخته شده از PEM در الکترولیز

Nafion  3برای جداسازی آند و محفظه کاتد قرار داده شده است. آرایش آند، کاتد و غشاء در شکل (a)  شده است. ارائه

مصرف می شود، در حالی O2H است. در آند،  H+ نقش غشاء جداسازی هیدروژن از اکسیژن و در عین حال امکان انتقال

آب در هر دو محفظه انجام می شود.  استفاده می شود. این کار با چرخش برای کاهش دمای الکترولیزO2H که در کاتد، 

این الکتروالیزر عملکرد دوگانه ای دارد که می توان  .ه باتوالیزر معروف هستندنوع دیگری از الکتروالیزرهای دمای پایین ب

از آن به عنوان باتری برای شارژ و تخلیه الکترون ها استفاده کرد. همچنین، می تواند الکترولیز الکترولیت را در صورت شارژ 

راگم پلیمری برای جدا کردن آند و محفظه کاتد ، باتوالیزر از یک دیافPEMکامل انجام دهد. در طراحی مشابه الکترولیز 

را امکان پذیر می کند. از آنجایی که می توان از آن به عنوان باتری OH- استفاده می کند و در عین حال جریان یون های 

[. 26استفاده کرد، الکترودها از آهن و نیکل ساخته شده اند. این الکترولیز کارایی یک الکتروالیزر قلیایی دارد ]

درجه سانتیگراد کار می کنند که الکترولیزهای  1000تا  800الکترولیزهای آب با دمای باال در محدوده دمای باال بین 

اکسید جامد نیز شناخته می شوند. متأسفانه، این نوع الکترولیز در حال حاضر تحت یک برنامه آزمایشی کارخانه است و به 

ارائه شده است. طرح در شکل شامل یک  (b) 3رولیز با دمای باال در شکل صورت تجاری در دسترس نیست. سلول الکت

سلول با مخلوطی از تد متخلخل و آند قرار گرفته است. غشای رسانای یون اکسیژن است که در وسط بین الکترودهای کا

 خروجی، خروجی درصد هیدروژن در ورودی تغذیه می شود تا شرایط احیا در کاتد حفظ شود. در 10درصد بخار و  90

 2H 27[از یک کندانسور عبور می کند تا هیدروژن را بیشتر خالص کند ٪90با غلظت تا[. 
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 ک سلول الکترولیز دماي پاییننمودار شماتی -3شکل 

 سنتز آمونیاک بیوالکتروشیمیایی -6
نیتروژن  ال هایبه شکل رادیکبه طور طبیعی، تثبیت نیتروژن با روشنایی، احتراق و باکتری ها در جایی که محصوالت 

می کند. فرآیند  درصد از نیتروژن موجود را تولید 10اتفاق می افتد. این فرآیند تنها  ( NO * 2  ،NO * 3) هستند

را به آمونیاک  عنصری 2N طبیعی تولید آمونیاک به پروکاریوت هایی وابسته است که دارای آنزیم نیتروژناز هستند که

[. در 33-28ستند ]مرتبط ه واحدهای خاک و های آبزی گرفته تا باکتریها از باکتریپروکاریوتتبدیل می کند. این 

ش ه اند که توانایی کاه، الکترودها )کاتد و آند( با آنزیم هایی آغشته شد4راکتور بیوالکتروشیمیایی ارائه شده در شکل 

 نتز آمونیاکنیتروژن و س نسیل بیوکاتالیستی را برای تثبیت[. تثبیت آنزیم ها روی سطح الکترود، پتا34نیتروژن را دارند ]

 .]35-37[افزایش می دهد
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 [(.34ژن )از ]توسط تثبیت نیترو 2Nاز  3NHنمایش مراکز واکنش متقابل در یک آنزیم نیتروژناز براي تولید  -4شکل 

 

 

 سنتز آمونیاک فوتوالکتروشیمیایی -7
 5یشنهادی در شکل پطرح در نظر گرفت.  3NH سبزان عملی ترین راه حل برای تولید فوتوالکتروکاتالیز را می توان به عنو

اللیت ضعیف ح دستگاهدر کاتد تاریک. این  2Nیک واکنش آندی فوتوآند است )یک فوتوکاتد قابل تصور است( با کاهش 

2N  2 کند که ورود گازایجاد می راکند و در نتیجه یک الکترود انتشار گاز می برطرفراN پذیر های فعال امکانرا به مکان

 داشت کنندهانا، غشای یون تراوا و برعمدتاً از الکترود پخش شده گاز، الکترولیت سیال پروتون رس 3NHکند. این الیه می

 [.38نور تشکیل شده است ]

 
 شود.ه میاکتور فوتوالکتروشیمیایی که براي تولید آمونیاک از هوا، آب و نور خورشید استفادر -5شکل 

 

 سنتز آمونیاک الکترومغناطیسی -8
به دلیل افزایش گزینش پذیری و کاهش زمان واکنش و دما، امواج الکترومغناطیسی در سال های اخیر به یک اولویت برای 

ال های فعسنتز شیمیایی تبدیل شده اند. امواج الکترومغناطیسی توانایی غیرمعمولی برای گرم کردن کاتالیزور و/یا مکان
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راکتور سنتز آمونیاک القا شده توسط امواج  6تر انجام شود. شکل دهند واکنش در دماهای پایینانتخابی دارند و اجازه می

. ثابت شده است که امواج را نشان می دهدالکترومغناطیسی را برای گرم کردن انتخابی الکترودها و فعال کردن کاتالیزور 

فعال سازی مورد نیاز برای واکنش را کاهش دهند و در نتیجه تعادل گزینش پذیری الکترومغناطیسی می توانند انرژی 

محصول را به بهتر تغییر دهند. واکنش ها و گرمایش بین کاتالیزور حجیم و کاتالیزور پراکنده متفاوت است، که می تواند از 

 .[41-39گرمایش انتخابی ارائه شده توسط امواج الکترومغناطیسی استفاده کند ]

 

  
 

 [(.39طراحی راکتور براي سنتز آمونیاک القایی الکترومغناطیسی )از ] -11شکل 

 
 

 

 توسعه کاتالیزور آمونیاک  -9
سنتز کاتالیزوری آمونیاک از هیدروژن و نیتروژن یکی از مهم ترین واکنش های صنعتی امروزی است. کاتالیزور مورد 

ر کمی از اکسیدهای دیگر به عنوان محرک برای افزایش فعالیت و ثبات استفاده در این واکنش از اکسید آهن با مقادی

ی حاصل شده است یبوش، تا همین اواخر تنها پیشرفت ها-سال قدمت فرآیند هابر 100ساخته شده است. با وجود بیش از 

ده کاتالیزور صنعتی باشد. نماینبتواند [. برای تأیید اعتبار یک کاتالیزور جدید، آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی باید 42]

بنابراین آزمایشات کاتالیزوری و مکانیکی با فرم و شکل نهایی کاتالیزور انجام می شود. در طول آزمایشات کاتالیزوری، 

شود و با تبادل حرارت بین کوره و راکتور ارتباط دارد. پس از آن، گیری میمشخصات دما در بستر کاتالیزور اندازه
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شود. اطالعات آمده برای درک عملکرد کاتالیزور در شرایط صنعتی اعمال میدستهای بهتیک دادهسازی سیستمامدل

 .انجام می شودآوری کاتالیزور پیشرفته آمده برای مقایسه کاتالیزور جدید با بهترین فندستبه

 د استحکامتایی ی عمیق برایدر صورت فعالیت برتر کاتالیزور جدید، به عنوان گام بعدی، مشخصه های پایداری مکانیک

های های کاتالیزور و دیوارهها/گرانولهای اصطکاک بین گلولهها و آزمایشسازیکاتالیزور انجام می شود. این شامل شبیه

های اندازی/خاموش شدن راکتورهای صنعتی است. اگر کاتالیزور تمام آزمایشسازی راهراکتور، قدرت خرد شدن و شبیه

ید مقیاس تول شود. انتقال دستور کاتالیست از آزمایشگاه بهو آماده برای افزایش مقیاس میشت سر بگذارد مکانیکی را پ

یش ز یک افزاد. پس اباید توسط سازنده کاتالیست در نظر گرفته شوپیچیده با پارامترهای مهم متعدد،  یک فرآیند بسیار

ز ت آن پس افعالی وبرای اطمینان از حفظ یکپارچگی مکانیکی  موفقیت آمیز، کاتالیزور برای حمل و نقل آماده می شود.

های تحلیلی مختلف ارسال شود، به آزمایشگاههایی در حین حمل و نقل گرفته میانتقال از محل تولید به کارخانه، نمونه

شود. اگر تمام می رسنجیهای کاتالیزوری و مکانیکی اعتبایزور با آزمونشوند. سپس کاتالطور دقیق آنالیز میشود و بهمی

 [.43]می گرددپارامترها تایید شوند، کاتالیزور در نهایت برای بازار آماده 

اکنش نشان می و Fe(111) تحقیقات روی کاتالیزورهای منفرد آهن نشان می دهد که تشکیل آمونیاک از نظر ساختاری با

(. تا 111ود )مربوط می ش Fe در C7 در Fe یت های[. این تئوری به نوسانات الکترونیکی باال در اطراف سا44دهد ]

و فشار  ور در دمااتالیزهمین اواخر، پروموترهای اضافه شده به کاتالیزور اکسید آهن، بهبود زیادی در ساختار و عملکرد ک

یابند آمونیاک، به طور کامل کاهش نمی  مورد استفاده در مبدل 3O2Al و O2K دهند. پروموترها، مانندباال نشان می

 .ه می شودر اضاف[. برای جلوگیری از تف جوشی آهن و افزایش سرعت واکنش، اکسیدهای غیر قابل احیا به کاتالیزو45]

ای ارائه کرد که عه[ مطال46پیشرفت در کاتالیزورهای غیر آهنی تا زمانی اوزاکی و همکارانش مورد توجه قرار نگرفت. ]

ی مرتبط های مبتنی بر نیتروژن در سطوح انرژی معینی در قطعات آتشفشانهنشان داد انرژی دفع شیمیایی و جذب گون

به سمت  مونیاک رایزور آاست. روتنیم، اسمیم و آهن با انرژی بهینه در اوج طرح قرار دارند. این یافته ها تحقیقات کاتال

و ، ]4O2MgAl ]47[ ، 3O2Al ]48[ ، MgO ]49 کاتالیزورهای روتنیم با .کاتالیزورهای مبتنی بر روتنیم سوق داد

 های مختلف سزیم و باریم مؤثر هستند. مخلوط

 

 پیشرفته ترین تولید آمونیاک -10
رتبط با اخیر م موضوع و تحقیقات تولید آمونیاک در این بخش انجام شده است. همچنین فناوری های مقاالت دربررسی 

 خالصه می کند. آمونیاک را که توسط صنعت در سراسر جهان توسعه یافته است،

 

 Casale مفاهیم گیاه آمونیاک کوچک -1-10

Casale کندمی های کوچک آمونیاکی پیشنهاددو مفهوم را برای کارخانه: A60تن  100هایی با ظرفیت تا ، برای نیروگاه

ای مطابقت با هی برتن در روز. حلقه های سنتز این دو مفهوم گیا 1000تا  300در محدوده  واحد، برای A600 در روز، و

 است، حلقه سنتز ، جایی که هدف اصلی به حداقل رساندن تعداد اقالم تجهیزاتA60 اهداف آنها متفاوت است. در مفهوم

ه راحتی بی تولید می شود و کیلو پاسکال( کار می کند. به این ترتیب آمونیاک با غلظت باالی 20000در فشار باال )باالتر از 

 .شود ا حتی خنک کننده هوا متراکم می شود. بنابراین از بخش تبرید اجتناب میاز طریق خنک کننده آبی ی

و ، یک حلقه سنتز کم فشار در نظر گرفته شده است. هدف در اینجا ساده سازی کارخانه A600 از سوی دیگر، در مفهوم

یک ماشین گریز از مرکز قابل  جریان حجمی را در کمپرسور گاز سنتز افزایش می دهد و امکان استفاده از ،سنتز کم فشار
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مبتنی  Casale نشان داده شده است، مفاهیم کارخانه آمونیاک 13و  12اعتمادتر را فراهم می کند. همانطور که در شکل 

بر گاز طبیعی به عنوان خوراک بود، اما برای مواد اولیه جایگزین نیز معتبر است، به عنوان مثال، مواد اولیه زیستی که از 

 .]50[ا و هیدروژن سبز تولید شده از آب از طریق الکترولیز تولید می شودزباله ه

 

 
 Casale A60جدول جریان فرآیند آمونیاک براي مفهوم  -12شکل 

 
 Casale A600جدول جریان فرآیند آمونیاک براي مفهوم  -13شکل 

 

 آمونیاک با مواد اولیه زیستی واحد -2-10
ستفاده، سی مورد الی اسات که از منابع انرژی تجدیدپذیر به دست می آید. بسته به مواد آبیومتان یک ماده اولیه زیستی اس

[ 53لبک ها( ]ج[ یا نسل سوم )ریز 52[، نسل دوم )زیست توده لیگنوسلولزی( ]51می تواند نسل اول )ضایعات آلی( ]

 .باشد

 ست و قابلم شده از گازسازی زیست توده انجا، مطالعات انرژی و زیست محیطی کمی در مورد تولید آمونیاک امقاالتدر 

چه یست توده یکپارز[ یک ارزیابی فنی اقتصادی از تولید آمونیاک از طریق گازی شدن 54ذکر است. اندرسون و الندگرن ]

نه ارخادهد که ادغام کپوسته باقیمانده تولید شده در یک کارخانه خمیر و کاغذ انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان می

درصد افزایش  10تری دارد و خمیر کاغذ و کاغذ با تولید آمونیاک در مقایسه با کارخانه آمونیاک مستقل، اقتصاد مطلوب

 .بازده انرژی دارد. اما قیمت آمونیاک تولیدی باالتر از قیمت آمونیاک فعلی بازار است

طریق گازی سازی چوب با استفاده از روش ادغام [ بهینه سازی حرارتی محیطی تولید آمونیاک را از 11تاک و همکاران ]

برای کاهش انتشار کربن استفاده کرد. با این حال، نتایج این  2CO انرژی انجام داد. این ادغام از فناوری جذب و ذخیره

ر نشان داد. همچنین، راندمان انرژی سیستم د 2CO سازیمطالعه کاهش راندمان انرژی را به دلیل هزینه باالی فشرده

از طریق زیست توده توسط محصوالت ارزیابی شد، در حالی که بازده انرژی تولید آمونیاک NH 2CO /3  1.79و  ٪50
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[ تولید آمونیاک را از طریق 55رسید. گیلبرت و همکاران ] NH 2CO /3 تن 0.79و  ٪65مبتنی بر گاز طبیعی به 

درصد صرفه  65کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که تا  در روز ارزیابی 3NH تن 1200گازسازی چوب برای یک کارخانه 

دالر  500دالر بر تن زیست توده خشک، هزینه تولید  60جویی در مصرف گازهای گلخانه ای حاصل شده است. هزینه کم 

 60A توان بیومتان را با استفاده از طراحی کارخانه آمونیاکر، میرا به همراه داشت. بسته به ظرفیت مورد نظ 3NH در تن

 ، ماده اولیه در راکتور اکسیداسیون جزئی اختصاصیA60 به راحتی به گاز سنتز تبدیل کرد. در مفهوم A600 Casale یا

Casale (POX) شود. بر اساس فناوری مشعل پیشرفتهتبدیل می Casaleاستفاده از ، POX ات بدون دوده امکان عملی

 .به دست می دهد را حتی در نسبت بخار به کربن بسیار کم و با تغییرات ترکیب گاز تغذیه

باعث می  Casale POXاز بار اسمی فراهم می کند. این ویژگی های  ٪20امکان عملکرد پایدار را تا  POXعالوه بر این، 

ی ا تضمین مروالنی طن و کارایی باال و همچنین عمر مشعل شود که اندازه کارخانه به حداقل برسد و در عین حال اطمینا

ی واحد )در دمای یک مرحله جابجای A60کند. با پیگیری ایده ساده سازی و کاهش تعداد واحدها در کارخانه آمونیاک، 

 (PSA) کارار خودباال( و به دنبال آن تصفیه گاز سنتز را پیش بینی می کند. دومی در یک واحد جذب نوسان فشار بسی

ظیفه وکنند که  ولید میتعالوه بر این، شایان ذکر است که باکتری هایی مانند سیانوباکتری ها آنزیم هایی انجام می شود. 

رآیند شیمیایی ترکیب ف، این آنزیم ها می توانند با یک همچنین[. 56تثبیت نیتروژن و سنتز آمونیاک را بر عهده دارند ]

ل یممیایی تکبیوشی حرکه در یک راکتورلکترون را در حضور پتانسیل کم به عنوان نیروی مشوند، واکنش دهند و انتقال ا

یش نیاک افزاسنتز آمو و[. تثبیت آنزیم ها روی سطح الکترود، پتانسیل بیوکاتالیستی را برای تثبیت نیتروژن 57،58] کنند

 .می دهد

 ThyssenKrupp مفهوم آمونیاک سبز -3-10

ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS) به دلیل فناوری فرآیند آمونیاک Uhde ه خوبی در صنعت کود ب

ی و کاربردها فرآیندهای جامع و سازگار با محیط زیست را برای انرژی، صنایع شیمیایی TKIS.]59[شناخته شده است

های ه فناوریاست ک (AWE) [. اساس همه این کاربردها، فناوری الکترولیز آب قلیایی60کشاورزی توسعه داده است ]

 و AWE TKIS اکند. انرژی تولید شده از طریق منابع تجدیدپذیر اکنون می تواند بپایین دستی را با هیدروژن ارائه می

گرانی رین تنگنا و نذخیره شود، بنابراین بر بزرگت "سبز"، هیدروژن، متانول و آمونیاک SNG فرآیندهای پایین دستی به

 .کند می تواند غلبهپذیر انرژی های تجدید

ای برنامه ه ی ها وآمونیاک همچنین می تواند بیشتر به مایعات کودهای نیتروژنی تبدیل شود. از این رو، انواع فناور

 صالح بخارا با ارکاربردی سازگار با محیط زیست در دسترس هستند. برخالف یک کارخانه معمولی آمونیاک، که هیدروژن 

می کند و نیتروژن  هیدروژن را از الکترولیز آب تولید AWEکند، در مفهوم ارائه شده در اینجا، گاز طبیعی تولید می 

آیند آمونیاک سبز در اوایل توسعه فر (.ASU مورد نیاز برای سنتز آمونیاک توسط یک واحد جداسازی هوا تولید می شود

TKIS وم تن یک مفه، داشنهترین راه حل ممکن به مشتریاه ببه این نتیجه رسید که یکی از پیش نیازهای اصلی برای ارائ

 .( است14استاندارد و مدوالر شده )نگاه کنید به شکل 
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 [(.148)تأمین شده از ] Thyssenkruppشده  مفهوم تولید آمونیاک مدوالر -14شکل 

 

 و AWE حالی که ضروری است. در آنسنجی مدوالرسازی و استانداردسازی مفهوم آمونیاک سبز برای افزایش امکان

ASU  ،قبالً به طور کامل مدوالر شده بودندTKIS  مجبور بود برای مدوالر کردن بخش سنتز آمونیاک تالش کند، که

سودمند است که زمانی  م مدوالر کردن گیاه آمونیاک سبز،را ببینید(. هنگا 15منجر به یک مفهوم کلی شد )شکل 

رس باشند. عالوه بر این، از دیدگاه مدوالرسازی، حفظ ظرفیت ها در سطح هیدروژن و نیتروژن در شرایط یکسان در دست

نتیجه گرفت که سهم بسیار باالیی از مشتریان پارک های  . اوکوچک نگه داشتن تجهیزات مفید است پایین تر به منظور

مگاوات و در دسترس  20دارند. بر اساس توان ورودی  تولید رامگاوات توان  20بادی خشکی و فراساحلی معموالً حداقل 

به حداکثر  TKIS تن در روز، هدف اصلی 50تن در روز قابل دستیابی است. برای  50درصد، خروجی آمونیاک  100بودن 

 .بودآن رساندن استفاده از تجهیزات کم هزینه به منظور امکان سنجی 
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 [(.61مفهوم جامع سنتز آمونیاک مدوالر شده )اصالح شده از ] -15شکل 

 

تن در روز  300ولید مگاوات توسعه داده است که منجر به ت 120مفهوم دوم را بر اساس توان ورودی  TKISوه بر این، عال

ی روی بهره وری انرژی باید کمی تمرکز بیشترکه به این نتیجه رسید  TKISآمونیاک می شود. با توجه به اندازه کارخانه، 

ت، صنعتی اس ر مقیاسد. از آنجایی که اندازه کارخانه بیشتر انجام گیردوم به منظور رقابت با فناوری های فرآیندی مرس

TKIS ی ا بخشی از تولید آمونیاک معمولت انجام گیرد های آمونیاک موجود هتواند یک اصالح در کارخانمعتقد است که می

 [.61را با تولید آمونیاک سبز جایگزین کند ]

 

 الکترولیز براي تولید آمونیاک -4-10
، AWE وژن مبتنی بر[ است. برای تولید هیدر62الکترولیز آب قلیایی بر اساس فناوری اثبات شده الکترود کلر قلیایی ]

تغذیه می شود، آب  AWE اساساً به برق و آب نیاز است. در حالی که برق مستقیماً از طریق یکسو کننده ترانسفورماتور به

دروژن هستند. خروجی های اصلی اکسیژن و هی AWE عدنی شود. در فرآیندم عاری از مواد AWE باید قبل از تغذیه به

در  ایین دستیپندهای هر دو محصول تمیز می شوند. اکسیژن برای این فرآیند مورد نیاز نیست و می تواند برای سایر فرآی

 .دسترس باشد

ن آماده است تا به سنتز فشرده، بدون اکسیژن و خشک می شود. هیدروژن اکنو AWE هیدروژن تولید شده توسط

آمونیاک تغذیه شود. قبل از تغذیه کمپرسور گاز سنتز با گاز سنتز، مقدار استوکیومتری نیتروژن به هیدروژن اضافه می 

نشان داده شده است، فن  16شود. نیتروژن در واحد جداسازی هوا از نوع برودتی تولید می شود. همانطور که در شکل 

را می توان در عرض چند دقیقه راه  AWE .]63[کارخانه آمونیاک سبز مناسب شرایط یککامالً برای  AWE آوری

از برای استفاده که  می باشدانعطاف پذیری  AWE. از این رو، اعمال کرداندازی کرد و تغییرات بار را در عرض چند ثانیه 
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رای غلبه بر این وضعیت، ذخیره متناوب بخش سنتز آمونیاک است. ب ،منابع انرژی تجدید پذیر الزم است. نگرانی اصلی

هیدروژن در باالدست کمپرسور گاز سنتز نصب می شود. اندازه ذخیره سازی را می توان مطابق با در دسترس بودن توان 

  .تنظیم کرد. با وجود این اقدامات، واحد سنتز آمونیاک باید بتواند به طور مداوم کار کند

 
 

 

 
 نیاک سبز از تولید تا استفاده. شماتیک فرآیند آمو -16شکل 

 

 نتیجه گیري -11
تولید  ک مسیردر این بررسی، پیشرفت آمونیاک از نقطه تولید بررسی شده است. این مطالعه توسعه نظری و تجربی ی

ر به یهای تجدیدپذتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم آب و هوا را با استفاده از انرژیآمونیاک سبز را دنبال کرد که می

سبز یا  ه آمونیاکبرد یا کآمونیاک تبدیل کند. باد، خورشید و سایر اشکال انرژی تجدیدپذیر را می توان به عنوان برق صادر 

ور ده توسط نولید شتهیدروژن تبدیل کرد. آمونیاک سبز می تواند به آینده ای منجر شود که در آن کشاورزان از کودهای 

ر هان به طوراسر جدگان آمونیاک در بازار انرژی جدید پیشتاز و ظرفیت آمونیاک در سخورشید استفاده کنند، تولیدکنن

 :تصاعدی افزایش یابد. به طور خالصه، مزایای آمونیاک سبز به عنوان یک سوخت بدون کربن

د تا داری شوگهنباال  آمونیاک چگالی توان بهتری نسبت به هیدروژن دارد و الزم نیست در دمای بسیار پایین یا تحت فشار

ل و نقل رای حمبذخیره شود. آمونیاک به دلیل چگالی انرژی و سهولت حمل و نقل به عنوان یکی از گزینه های مناسب 

 مونیاک به. آرفترا در نظر گبدون انتشار در نظر گرفته می شود. برای محصوالت سبز آمونیاکی می توان قیمت ممتازی 

 .باالیی داشته باشد نسبتا عنوان یک حامل انرژی می تواند قیمت
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یدان متکنیک های مختلف برای واکنش سنتز آمونیاک در فشار کم باید بررسی شود. به عنوان مثال، القای  

 باشد. جدیدیالکترومغناطیسی در اطراف راکتور برای به حرکت درآوردن سینتیک واکنش ممکن است کار تحقیقی 

رهای اتالیزو. کتحقیق شودکننده داخلی یک چالش و باید انجام شود و همچنین، راکتور سنتز و ساخت یک واحد خنک 

اک لید آمونیرای توبمختلف سنتز آمونیاک باید برای سنتز آمونیاک در مقیاس کوچک و کم فشار مورد بررسی قرار گیرند. 

یر نرخ ید تأثبا ینهمچندر مقیاس کوچک و متوسط، آنالیزهای جامع اثرات اقتصادی و زیست محیطی باید انجام شود. 

 را شامل شود. 2COگرمایش و جداسازی آمونیاک بر عملکرد این سیستم ها و انتشار 
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