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آﻣﻮﻧﯿﺎک

ﺑﻪ

ﻫﯿﺪروژن،

ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻫﯿﺪروژن ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ و ذﺧﯿﺮه آن ﻫﻤﻮاره ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻫﻤﻮاره اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎک
ﺑﻪ ﻫﯿﺪروژن را در ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻮم رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  ،(CSIROﻏﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺪروژن را از آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزﻫﺎ ،از ﺧﻠﻮص ﻫﯿﺪروژن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ،در واﻗﻊ روﻧﺪی ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮ-ﺑﻮش دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ آﻣﻮﻧﯿﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﯿﻢ  CSIROﻧﯿﺘﺮوژن را از ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﻮﻧﯿﺎک را از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﭘﺮوﺳﻪ ای ﮐﻪ
ﮐﻪ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژی ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺪروژن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛

زﯾﺮا آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروژن ﻣﺎﯾﻊ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،آﺳﯿﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ آن دوﺧﺘﻪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮ  CSIROﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺑﺪاع در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

