
 به نام خدا

 هیدروژن در نانوساختارهای کربنی به عنوان مراکز فعالسازی ذخیرهها هترواتم

سوختهای پاک  و پذير تجديد انرژيهای توسعه جهت ثانويه انرژی حامل عنوان به لآ ايده کانديد يك هيدروژن

موتورهای  تغيير کارکرد سبب عنصر اين. گردد حل نآ یوايمن سازی ذخيره یهزينه مشکل صورتيکه در باشدیم

 از تواندمی هيدروژن شود. می آلودگی بدون ماشينهای به ،زيست محيط کننده وآلوده کم بازدهی با داخلی احتراق

 ويژه انرژی همچنين . کند می حذف را ای گلخانه گازهای توليد بنابراين و شود توليد تجديدپذير   انرژی منابع

 .اشدب می ماده اين ديگر خصوصيات از پايين بسيار دانسيته و باال

 ذخيره سازی هيدروژن وجود دارد:سه روش برای 

 فيزيکی روی مواد جامدجذب -۳       ذخيره سازی بصورت مايع-۲      فشرده سازی گاز در مخازن-۱

 تشکيل ميدهدوژن يك مخلوط قابل اشتعال با هوا روش اول ودوم دارای محدوديت ها و معايبی است.گاز هيدر

لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ن بوده و بعالوه از جاگير و سنگي ،و عالوه بر ايمنی پايين، مخازن حاوی گاز

 ،همچنين اشکال هر دو روش .است با خواص انبساط و انقباض نامطلوب یماده ی فرار نيز .هيدروژن مايعنيست

ذخيره سازی بر مبنای پتانسيل جذب فيزيکی ميتواند بازدهی انرژی بااليی  دانسيته حجمی پايين هيدروژن است.

ذخيره سازی روی  مستحکم بوده،ايمن ،سبك و ارزان باشند.داشته باشد.مواد جاذب بايد از لحاظ مکانيکی 

 شوند:می  جامدات به چند گروه زير طبقه بندی

  مواد نانوساختار-۴  دريدهای شيميايیهي-۳   فلزات سبك برپايه ی هيدريدها-۲   هيدريد های فلزی-۱

 ی مطالعات انجام شده ، به چند سوال پاسخ داده خواهد شد:با بررسی و مقايسه،در اين سمينار

 ی مناسب تری برای ذخيره سازی هيدروژن هستند؟آيا نانوساختارهای کربنی نسبت به ديگر مواد جاذب،گزينه -۱

 کنند؟فراهم میدرصد قابل قبولی برای ذخيره سازی هيدروژن  از نانوساختارها وتحت چه شرايطی چه نوعی -۲

  وجود دارد؟هيدروژن روی نانوساختارها  بهينه چه موانعی برای ذخيره سازی -۳

ی بصورت تجرب ازطريق روش های محاسباتی، هيدروژنذخيره رسيدن به درصدهای وزنی پيش بينی شده  آيا -۴

 دستيابی است؟ قابل

جهت افزايش درصد وزنی جذب هيدروژن با ارائه  بعنوان راهکاری روی نانوساختارها پينگ هترواتم هاسپس دو

 گردد:نمونه های زير پيشنهاد می



کورآنولن و... پيشنهاد بهترين ساختارفضايی  گرافن، ها،فولرن در وليتيم پينگ اتم سيليسيمدولعه تاثير مطا -۱

 محاسباتیهترونانوساختارها با تکنيك های 

گوگرد بعنوان مراکز فعالسازی جذب هيدروژن روی نانوساختارها و  و فسفر نيتروژن، استخالف اتم های بور، -۲

 پيشنهاد بهترين گزينه های استخالفی

به اين  توانرکيبات نانوساختار خالص با هترونانوساختارها ، میودر پايان با مقايسه ی درصد ذخيره سازی روی ت

پينگ اتم ها چنان اثر قابل توجهی در افزايش جذب دارد که حتی استفاده از اين تکنيك نتيجه رسيد که دو

 درسطح تجربی قابل قبول و مقرون به صرفه خواهد بود.

 


