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مروری بر تولید هیدروژن با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی
حسین خانی ،ناهید خندان* ،محمد حسن ایکانی ،علی الیاسی ،سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

چکیده

اطالعات مقاله

هیدروژن يكي از منابع جذاب انرژي پاك اس��ت كه ميتواند با بازدهي باال در سيس��تمهاي توليد توان
متحرك و يا ساكن ،مورد استفاده قرار گيرد .این عنصر در طبیعت بهصورت خالص وجود ندارد اما میتوان
تاریخ پذیرش د   اور98/04/19 :
آن را با روشهاي مختلف از سایر مواد طبيعي همچون گاز طبیعی ،آب ،زغالسنگ و ...بهدست آورد .فرایند
حلقههای ش��یمیایی ،یکی از روشهای مناس��ب برای تولید هیدروژن و گاز سنتز میباشد .یکی از مزایای
این فرایند ،انعطافپذیری در برابر مواد اولیه(واکنشگر) است .فرایند حلقه شیمیایی را میتوان با استفاده
از واکنشگرهای مختلفی مثل زغالسنگ ،بایومس ،هیدروکربنهای سبک ،روغن ،الکلها و مخلوط متان/
کربن دیاکسید و متان/هیدروژن و کربن مونوکسید انجام داد .در این فرایند اكسیژن موردنیاز برای شكست
واکنشگر توس��ط اکسید فلزی(حامل اکسیژن) تأمین میشود .با استفاده از این فرایند ،ميتوان هیدروژن
را ب��ا بازده��ی باالیی تولید نمود .مهمترین مزیت این روش تولید هی��دروژن خلوص باال بدون نیاز به واحد
خالصس��ازی و جداس��ازی هیدروژن و همچنین عدم نیاز به واحد تولید اکس��یژن است .عالوهبراین ،عدم
واژگان کلید ی:
تماس مستقیم سوخت و هوا در فرایند مزبور ،از نقطهنظر ایمنی و عدموقوع انفجار و نیز عدمآالیش محصول
تولید هی��دروژن ،گاز س��نتز ،فرایند حلقه
تولیدی با گازهای حاصل از سوختن هوا مثل نیتروژن ،از نقاط قوت آن محسوب ميشود.
شیمیایی ،حامل اکسیژن.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :

تاریخ ارسال به د   اور98/03/23 :

مقدمه

افزایش جمعیت جهان و در نتیجه ،وابس��تگی بیش از حد به سوختهای
فس��یلی ،نابودی منابع طبیعی و همچنین بُروز مش��کالت جدی زیس��ت
محیطی ،توجه محققان را بیش از پیش بهس��وی اس��تفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر جلب نموده است .یکی از چالشهای اصلی در رابطه با افزایش
جمعیت جهان و توس��عه اقتصاد ،تأمین انرژی در کنار محدودسازی نشر
گازهای گلخانهای اس��ت .بنابراين ،توسعه منابع جديد انرژي پاک بهدلیل
مس��ائل زيست محیطي ضروري ميباشد .از اينرو ،فناوريهاي سازگار با
محیطزيس��ت براي تولید توان ،نظیر فناوري پیلهاي س��وختي در حال
گس��ترش ب��وده و بهعنوان يکي از سیس��تمهاي آتی تولی��د انرژي پاک
شناخته شدهاند .امروزه با توجه به پیشرفتهاي صورت گرفته در فناوري
پیلهاي س��وختي ،نیاز به هیدروژن بهعنوان س��وخت در اين سیستمها
افزايش يافته است[ .]1هیدروژن بهصورت خالص در طبیعت وجود ندارد،
ام��ا میتوان آن را از منابع متعددی تولی��د نمود .این انتخابِ منابع بعضاً
وابس��ته به میزان دسترسی ،هزینه ،قابلیت ذخیرهسازی و توزیع و نسبت
هیدروژن به کربن ( )H/Cمیباشد .درحالحاضر ،تولید هیدروژن جهانی،
 %48از گاز طبیع��ی %30 ،از م��واد نفتی %18 ،از زغالس��نگ و  %4از
الکترولیز آب میباشد[.]1
از دی��دگاه ماده اکس��نده در مقابل غیراکسنده(اکسایش��ی در مقابل غیر
اکسایش��ی) ،عمدهترین فناوریه��ای تبدیل هیدروکربن به  H2ش��امل

ری ُفرمین��گ متان ب��ا بخ��ار آب ( ،)SMRاکس��ایش جزی��ی
ریفرمین��گ  CO2یا ریفرمینگ خش��ک ،)DR( 3ریفرمینگ خود گرمازا
()ATRو فرایند حلقه شیمیایی )CLP( 5میباشد.
ریفرمین��گ متان با بخار آب از متداولتری��ن فرایندهای تولید هیدروژن
است و حدود  %40هیدروژن جهانی با این روش تولید میشود .اين روش
عمدتأ شامل شکافت هیدروکربنها(متان) در حضور آب و واکنش شیفت
آب-گاز )WGS( 6ميباش��د(واکنشهای 1 -و  .)2ب��ه ط��ور کلي فرایند
ريفرمینگ با بخارآب يک فرایند گرماگیر اس��ت .عواملي مثل دما ،فشار،
نس��بت آب به خوراک ،نس��بت گاز بياثر به واکنشدهندههاي خوراک و
میزان گاز خوراک روي بازده تولید هیدروژن تأثیرگذار ميباشند[:]1
1

2

(،)POx
4

()1
()2
یکی دیگ��ر از روشهای تولید هیدروژن از مت��ان و دیگر هیدروکربنها،
اکسیداس��یون جزیی میباش��د که واکنشي س��ريع و گرمازاست .واکنش
اکسیداسون جزیی متان (بر پایه کاتالیست) بهصورت زیر است:
= ∆H
206kJ/mol
CH 4 + H 2 O 
→ CO + 3H 2

= ∆H
−41kJ/mol
CO + H 2 O 
→ CO 2 + H 2

()3

1
= ∆H
−38KJ/mol
CH 4 + O 2 
→ CO + 2H 2
2

در فراین�� ِد  POxبهطور مس��تقیم با اکس��ید ش��دن هیدروکربن ،در يک
مرحله  H2و  COتولید ميش��ود .اين فرایند از نظر اقتصادي نس��بت به
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فرایندهاي ديگر مناسب نیس��ت .مزیت این روش نسبت به روش تبدیل
با بخار آب ،اس��تفاده از راکتور آدیاباتی��ک بهجای راکتورهای چندلولهایِ
گرانتر میباش��د .همچنین درجه حرارتهای باال ،س��رعت رس��یدن به
تبدیل بیشتر و گزینشپذیری محصول نزدیک به تعادل ترمودینامیکی را
تس��هیل میکند .ولی نسبت  CO/H2در این روش ،کمتر از روش تبدیل
روش کاتالیستی و غیرکاتالیستی انجام
با بخار اس��ت .روش  POxبه دو ِ
میش��ود .اکسیداسیون جزیی غیرکاتالیستی متان فقط در دماهای بسیار
باال ( )1200-1500° Cرخ می دهد .اکسیداس��یون جزیی کاتالیس��تی
متان نیز ،در دماهای نس��بتاً پایینت��ری اتفاق می افتد( )600-900°Cو
کاتالیست مورد استفاده نیز میتواند پالتین یا نیکل بر پایه آلومینا باشد.
به دلیل عدموجود بخار آب در خوراک ،کاتالیست آن سریعاً در اثر رسوب
کربن غیرفعال میشود[.]1,2
مصرف تمامی س��وختهای فسیلی منجر به تشکیل  CO2میشود .تقریباً
 %75اثرات گلخانهای شکل گرفته از کارخانجات صنعتی و یا نیروگاههای
برق توسط  CO2ایجاد میگردد .همچنین CO2 ،از جمله مواد زاید دارای
منبع کربن طبیعی بهحس��اب میآید و کنترل انتش��ار و اس��تفاده از آن،
جزء چالشهای بشر محسوب میش��ود .هنگامیکه منبع  CO2از تغلیظ
دود اکثر کارخانجات موجود باشد ،تبدیل متان با دیاکسیدکربن ،فرایند
صنعتی نویدبخشی خواهد بود .این روش ،فرایندی جایگزین برای SMR
و  POxاس��ت ک��ه در آن CO2 ،نقش یک اکس��یدکننده را ایفا میکند -1 .فرایند حلقه شیمیایی  
در این روش ،گاز س��نتز با نس��بت باالی  COبه ( H2یک به یک) تولید فرایند حلقهي ش��یمیایی احتراق )CLC( 7در سال  1954با عنوان تولید
میش��ود .واکنش تبدیل متان با دیاکسیدکربن گرماگیر بوده و در دمای  CO2خالص مطرح ش��د .در نیمه دوم  CLC ،1980براي جذب  CO2با
 800تا  1000درجه سلس��یوس و فش��ار  20تا  40بار انجام می ش��ود .اس��تفاده از حامل اکس��یژن )OC( 8مبتنی بر آهن و نیکل پیش��نهاد شد
و پس از آن ،تحقیقات گس��ترده از جمله نوع س��وخت و سیستم راکتور
معادله این واکنش بهصورت زیر میباشد[:]1
و همچنین ،نوع حامل اکس��یژن استفاده ش��ده برای این فرایند به انجام
= ∆H
+247kJ/mol
()4
 CH 4 + CO 2 → 2CO + 2H 2رس��ید .بهطور کلی میتوان گفت بعد از سیس��تمهای  CLCکه بهمنظور
برخالف پتانس��یل باالی اقتصادی و فواید زیست محیطی که وجود دارد ،استفاده از انرژی سوختهای فسیلی بدون انتشار آالیندههایی مثل CO2
متأسفانه از این تکنولوژی برای تبدیل متان با دیاکسیدکربن زیاد استفاده مطرح شده بود(سوخت فسیلی مستقیماً درون راکتور سوزانده میشود)،
نمیشود .یکی از این دالیل ،عدماستفاده از بخار است که موجب غیرفعال حلقهي ش��یمیایی با هدف ریفرمین��گ هیدروکربنها به هیدروژن و گاز
ش��دن سریع کاتالیستها میگردد .استفاده از پرومتورهای  Ce، Zrیا  Srس��نتز پیش��نهاد ش��د[ .]4در این فرایند از واکنشهاي دورهاي اکسید و
در ساختار کاتالیست (مثل  ،)Niاستفاده از مقدار اضافی دیاکسید کربن احیاي حامل اکس��یژن با سوخت و هوا اس��تفاده میشود و شامل راکتور
و اس��تفاده از مقدار اضافی بخار از جمله راههای مختلف جهت پیشگیری هوا ،)AR( 9راکتور سوخت )FR( 10و بعضاً راکتور بخار)SR( 11میباشد .با
استفاده از این تکنولوژی میتوان فرایندهای  SMR، POxو  DRرا انجام
از رسوب کربن یا حداقل کردن مقدار آن با خوراک متان است[.]3
ریفرمینگ خودگرمازا نیز روش دیگری برای شکس��ت هیدروکربنهاست داد که شامل دو مرحله کلی است[:]5
ک��ه در واق��ع ،ترکیب��ی از فرایندهای ریفرمین��گ با بخ��ار آب و فرایند ابتدا اکس��ید فلزی( )MOxتوس��ط یک گاز احیاکنن��ده مثل متان یا گاز
اکسیداس��یون جزئی اس��ت .در اين فرایند ،هیدروکرب��ن هم با بخارآب و سنتز به فلز ( )Mیا اکسید فلزی با مقدار اکسیژن کمتر ( )MOx-δتبدیل
کل فرایند صفر است؛ ش��ده و مخلوطی از  H2و  COو یا  H2Oو  CO2تولید میکند .سپس ،در
هم با اکس��یژن واکنش ميدهد و تغییرات
آنتالپي ِ
ِ

زي��را حرارتي که از واکنش گرماده اکسیداس��یون جزئي تولید ميگردد،
براي تأمین حرارت واکنش گرماگیر ريفرمینگ با بخار اس��تفاده ميشود.
بنابراين ،در مقايس��ه با فرایند ريفرمینگ با بخارآب ،نیاز به منبع حرارت
خارجي ندارد .در اين فرایند مخلوط بخارآب و اکس��یدکننده (اکس��یژن
يا هوا) پس از عبور روي س��طح کاتالیس��ت (عمدتا نیکل بر پایه آلومینا)
دردماي باال با هیدروکربن واکنش ميدهد .با تغیی ِر نسبت هوا به سوخت،
دماي واکنش و در نتیجه دماي راکتور کنترل ميشود .مزيت اين فرایند
اين است که نسبت به سیستمهاي معمول به بخار آب کمتري نیاز دارد و
همه حرارت موردنیاز واکنش نیز بهوسیله احتراق بخشي از سوخت فراهم
ميگردد .بنابراين ،مديريت حرارت آن ساده بوده و نیازي به سیستمهاي
پیچیده نیست[.]1,2
از دیگ��ر روشهای تولید  ،H2روش  CLPاس��ت که میتواند هیدروژن را
ب��ا بازدهی فرایندی باالیی تولید کند .از جمله مزایای این روش ،عالوهبر
قابلی��ت انعطافپذی��ری در برابر مواد اولیه ،تولید هی��دروژن خلوص باال
بدون نیاز به واحدهای خالصس��ازی و جداسازی و همچنین ،عدمنیاز به
واحد تولید اکس��یژن است .ش��رح کلی این فرایند و مطالعات انجام شده
روی حاملهای اکس��یژن و س��وختهای مختلف  CLPدر ادامه بررسی
شده است.
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مرحله بعدی  MOx-δبا بخار و یا اکسیژن هوا واکنش داده و با تولید ،H2

به شکل اولیه خود ( )MOxبرمیگردد.
بهدلی��ل جدا بودن راکتورهای اکس��ایش و کاهش ،تماس مس��تقیم بین
س��وخت و ماده اکس��نده در این فرایند وجود ندارد .زم��ان ماند  OCدر
راکتورها با توجه به میزان اکس��ید ش��دن و کاه��ش یافتن در هر مرحله
و می��زان هی��دروژن تولیدی در نظر گرفته میش��ود که ای��ن زمان برای
 OCهای مختلف ،متفاوت میباشد[.]5
بهطور کلی ،فرایند حلقهي شیمیایی شامل فرایندهای ریفرمینگ حلقهي
ش��یمیایی )CLR( 12و حلقهي ش��یمیایی تولید هی��دروژن)CLHP( 13
میباشد که در ادامه ،به بررسی هر یک از این روشها پرداخته شده است.
 -1-1فرایند CLR

با توجه به ش��ماتیک فرایند  CLRدر ش��کل ،1-این فرایند به سه طریق
انجام میش��ود[ :]5اگر فرایند ریفرمینگ بخار و تولید  H2خالص مد نظر
باش��د ،از ترکیب  FRو  SRاس��تفاده میگردد .ب��رای ریفرمینگ بخار با
خ��وراک متان ،واکنشهای زیر در  FRو  SRانجام میش��ود .با توجه به
معادالت برای  ،SRمشخص میشود که محصوالت این راکتور  H2و H2O
واکنش نداده است که با سرد کردن میتوان  H2خالص بهدست آورد.
()5

()6

MeO + CH 4 → M + 2H 2 + CO
M + H 2 O → MeO + H 2

کار میکند و توانایی اکس��ید کامل  OCها را به حالت اولیه ندارد ،از هر
سه راکتور  FR، SRو  ARاستفاده میشود .یکی از مزایای افزودن راکتور
س��وم یا  ،ARافزایش تبدیل و اکسید آالیندههایی مانند کربن و سولفور
است که از غیرفعال شدن سریع کاتالیست با زمان جلوگیری میکند[.]5
عالوهب��ر این ،برای فرایندهای اکسیداس��یون در  ،CLRترکیب خوراک،
نقش مهمی در تعیین ترکیب محصوالت دارد .بهعبارتی ،جهت تولید گاز
 H2و  COالزم اس��ت از انجام فرایند اکسیداس��یون کامل جلوگیری شود
(واکن��ش  .)8به این منظور در این فرایندها مق��دار  Air/Fuelو یا OC/
 Fuelرا کم در نظر میگیرند[.]6
CH 4 + 2O 2 → 2H 2 O + CO 2
()8
فراین��د  CLRانعطافپذیری باالیی در برابر ن��وع خوراک ورودی دارد و
برای هر س��ه حالت خوراک گازی ،مایع و جامد اس��تفاده میش��ود .یک
موضوع کلیدی برای توسعه فرایندهای  ،CLRانتخاب یک  OCبا خواص
مناسب است .بهدلیل اینکه در این فرایند تنها عامل مشترک بین مراحل
و راکتورها  OCمیباش��د ،لذا عملکرد و بازدهی این فرایند بهشدت تحت
تأثیر خواص  OCانتخاب ش��ده اس��ت .انتخابپذیری ب��اال ،پایداری باال،
واکنشپذی��ری ب��اال با خوراک و مقاوم��ت باال در برابر رس��وب کربن ،از
جمل��ه مهمترین خواص  OCهای فرایند  CLRمیباش��ند[ .]5در ادامه،
به بررس��ی  OCهای مناس��ب برای حالت خوراک ورودی در این فرایند
پرداخته شده است.

چنانچه هدف ،فرایند اکسیداسیون جزیی باشد ،ترکیب  FRو  ARبهکار
میرود .برای اکسیداس��یون جزیی با خ��وراک متان ،واکنش زیر در   -1-1-1 ARفرایند  CLRبا خوراک گازی ( NGو متان)
 -1-1-1-1حاملهای اکسیژنی پایه نیکل
انجام میشود.
از متداولتری��ن کاتالیس��تها برای ریفرمینگ بخار فلز  Niاس��ت و OC
M + O 2 / N 2 → MeO + N 2
()7
ه��ای پایه  Niنی��ز بهعلت واکنشپذیری و انتخابپذی��ری باال ،به عنوان
برای زمانی ک��ه  SRدر دمای پایین عملیاتی (معموالً کمتر از  )450 °Cیک��ی از بهتری��ن  OCه��ا در فرایندهای  CLRمحس��وب میش��ود .در
بررس��ی عملک��رد کاتالیس��تهای  NiO، CuO، Fe2O3و  Mn2O3روی
پایه  SiO2در راکتور بس��تر س��یال با اس��تفاده از خوراک متان مشخص
ش��ده اس��ت ک��ه فق��ط  NiO/SiO2انتخابپذیری باالیی نس��بت به H2
دارد .همچنی��ن ،ترتی��ب واکنشپذی��ری اکس��یدهای فع��ال به صورت
 NiO< CuO < Mn2O3 < Fe2O3گزارش شده است[.]5
عالوهبر جزء فعال کاتالیس��ت ،نوع پایه اس��تفاده ش��ده در کاتالیست نیز
ب��ر عملکرد آن موثر اس��ت .ب��رای  Niدر فرایند  ،CLRتأثی��ر پایههای
 MgAl2O4،Al2O3 ،ZrO2 ،NiOAl2O4 ،TiO2و  SiO2روی خصوصی��ات
این کاتالیس��ت با خوراک متان مشخص ش��ده که کاتالیست نیکل روی
پایههای  TiO2و  SiO2فعالیت کمتری دارد .همچنین ،در دمای باال (°C
 NiO/MgAl2O4 )950بهدلی��ل درصد تبدی��ل و انتخابپذیری باالتر و
 1فرایند ( ،CLRاکسید فلز  MeO:و فلز ]5[ )Me:
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تمایل کمتر به تش��کیل رسوب کربن مناسبتر بوده و  NiO/ZrO2نیز در  Zr، Ce-Fe، Ce-Al2O3، Ce-MgO، Ce-Cu، Ce-Mn، Ce-Ndو ...
دمای پایین ( ،)650°Cباالترین پایداری را در طی سیکلهای مختلف از مورد بررسی قرار گرفته است .بهطور کلی در بین همه اکسیدها ،مخلوط
اکسیدی  Ce-Feاز فعالیت و پایداری مناسبتری برخوردار است[.]5,9
خود نشان داده است [.]7
عالوهبر تأثیر پایه روی عملکرد کاتالیس��ت موردنظر ،نوعگونهی آلومینای
اس��تفاده ش��ده در ترکیبات حاوی آلومینا و روش س��نتز ،کاتالیست نیز  -3-1-1-1حاملهای اکسیژنی پروسکایتی
میتوان��د روی عملک��رد آن تأثیرگذار باش��د .کاتالیس��ت  Niغالباً روی اکس��یدهای ن��وع پروس��کایتی بهعن��وان ی��ک جایگزین مناس��ب برای
پای��ه -αآلومینا ( )NiO/α-Al2O3از نظر واکنشپذیری کاهش��ی و ایجاد اکس��یدهای قابل احیا ش��ناخته ش��دهاند .فل��زات گذار بهعن��وان حامل
رس��وب کربن مناس��بتر از پایه -γآلومینا ( )γ-Al2O3اس��ت .همچنین ،ش��بکه اکس��یژن و کاتالیزور برای فعالس��ازی هیدروکربنها اس��تفاده
کاتالیس��تهای سنتز ش��ده با روش تلقیح خش��ک ،14تمایل کمتری به میش��ود که معموالً با توجه به خواص کاهش��ی خوب ،رسانایی اکسیژن
تشکیل رسوب کربن نسبت به کاتالیستهای سنتز شده با روش رسوب -ب��اال و ثبات حرارت��ی ،تأمینکنن��ده اکس��یژن خ��وب و انتخابپذیری
ب��اال ب��رای تولی��د گاز س��نتز بهج��ای  CO2و  ،H2Oب��رای واکنشهای
ته نشینی 15دارند[.]7
عالوهبر این ،مشخص شده اس��ت که اضافه کردن اکسیدهای فلزی مثل اکسیداس��یون کاتالیستی از جمله هیدروژن ،اکسیداسیون  COو احتراق
ک��روم نیز میتوان��د از طریق تضعی��ف پیون��د  Ni-Oو افزایش وضعیت کاتالی��زوری بس��یار موثر هس��تند .یکی از مناس��بترین پروس��کایتها
اکسیداس��یون سطح  Niبه  Ni3+و در نتیجه ،کاهش دمای ریفرمینگ (تا ب��رای ریفرمینگ متان LaFeO3 ،اس��ت .اضافه ک��ردن نانو ذرات CeO2
( )2-3 nmب��ه  LaFeO3بهعل��ت تعامل CeO2-LaFeO3باعث تش��کیل
 200درجه) ،عملکرد کاتالیست نیکل را افزایش دهد[.]5,7
2+
3+
 Ceو  Feو در نتیج��ه ،واکنشه��ای اکس��یژن بیش��تری در CeO2/
بررسی تأثیر فشار در فرایند  CLRمتان با  Niنشان داده است که افزایش
فش��ار تأثیر منفی روی توزیع محصوالت ن��دارد؛ اما افزایش  OC/Fuelو  LaFeO3ش��ده و بازده��ی ای��ن حام��ل را افزای��ش میده��د .عالوهب��ر
دمای کاهش در همه فش��ارها س��بب افزایش تبدی��ل و تمایل به حالت  ،LaFeO3از اکسیدهای پروسکایتی ناقص مانند La1-xSrxMO3،LaxSr1-
اکسیداس��یون کامل و در نتیجه افزایش غلظت  COو  H Oو همچنین , )xFeO3-δ، La0.3Sr0.7Fe0.8M0.2O3-δ (M=Ga, Al) (M=Mn, Ni, Fe
2
2
با خ��واص واکنشپذیری،
کاهش غلظت  COو  H2میشود.
از مشکالت رایج به هنگام استفاده از کاتالیست  ،Niغیرفعال شدن در اثر انتخابپذی��ری ،پای��داری و مقاومت خ��وب در برابر رس��وب کربن برای
تش��کیل رسوب کربن است که معموالً برای مقابله با این مشکل میتوان ریفرمینگ متان استفاده میشود[.]5,8,10
مق��دار کم��ی از فلزات قلیایی(مثل  Mgو یا  )Caرا به نیکل اضافه کرد یا در مقایس��ه ب��ا فریتها که معم��والً  %20یا کمتر ،بخ��ار را به هیدروژن
اینکه مقدار بخار اضافی را (تا  )%30به همراه س��وخت در  FRوارد نمود تبدی��ل میکنن��د ،اکس��ید آه��ن( )Fe3O4ارتق��ا یافته با پروس��کایت
بهعنوان یک کاتالیس��ت بس��یار موثر برای
(در  Air/Fuel< 0/4هیچگونه رسوبی تشکیل نمی شود)[. ]5,8
ریفرمین��گ متان قادر به تبدیل بی��ش از  %67بخار به هیدروژن با ثبات
کاهش��ی باال می باش��د .ضمن اینکه افزایش مقدار  LSFدر  Fe3O4سبب
 -2-1-1-1حامل های اکسیژنی پایه سریا
یکی دیگر از  OCهایی که در فرایند  CLRاس��تفاده میش��ود OC ،های افزایش تبدیل بخار به هیدروژن میشود[.]5,10
پایه سریا میباشد .عملکرد کاتالیست  CeO2در اکسیداسیون جزئی متان نقش اصلی پایه  ،LSFفراهم کردن مسیرهای هدایت یونی و الکترونیکی
به گاز س��نتز توسط وی 16و اوتس��اکا 17تأیید شده است .برای این حامل برای حذف موثر و دوباره پرکردن ش��بکه اکس��یژن فعال در اکسید آهن
کاهش فرایند ،کنترلکننده بوده است .برای دستیابی به تبدیل باالتر از  %67بخار به هیدروژن ،یک طرح
اکس��یژنی گزارش شده است که مرحله
ِ
18
و بهمنظور تس��ریع سرعت این مرحله و افزایش بازدهی ،از ذرات  %1( Ptرآکت��ور الیهای(جریان معکوس الیهای) با اس��تفاده از  Fe3O4-LSFو
وزنی) در س��اختار  CeO2اس��تفاده میش��ود که موجب افزایش سرعت  LSFپیش��نهاد شده است .این راکتور ش��امل دو الیه از کاتالیست است.
تش��کیل  Hو  COو کاهش انرژی فعالس��ازی و درنتیجه ،کاهش دمای الیه پایین ،آهن (اکس��ید) غنی اس��ت ،در حالی که الیه باالی آن عمدتاً
2
از  LSFتشکیل شده است .وجود مقدار کمی  LSFدر الیهی پایین مانع
ریفرمینگ متان میگردد[.]5
اس��تفاده از مخلوط اکسیدهای فلزی ترکیب شده با مواد دیگر به  CeO2س��ینترینگ و غیرفعال شدن اکس��ید آهن میشود .متان از باالی رآکتور
میتوان��د راهی برای افزای��ش واکنشپذیری ،انتخابپذی��ری و پایداری وارد ش��ده و گاز سنتز با حذف شبکه اکس��یژن فعال از الیههای  LSFو
کاتالیست پایه  Ceباشد .انواع مختلفی از اکسیدها بر پایه  Ceمانند  Ce-اکس��ید آهن LSF-تولید میشود .با توجه به ورود متان از باال و مقاومت
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بیش��تر  LSFنسبت به تشکیل کک ،تش��کیل رسوب تحت کنترل است.
پ��س از اتمام مرحله کاه��ش ،بخار از پایین راکتور ب��رای واکنش با الیه
اکس��ید آهن LSF-و سپس ،الیه  LSFوارد میشود .بهعنوان یک نتیجه،
میتوان عملکرد عالی گاز س��نتز با تبدیل  99درصد متان و تبدیل بخار
بیش از  77درصد را به دست آورد [.]5
اثر حاملهای اکسیژن( )MeOx@LaySr1-yFeO3با طراحی هسته-پوسته
(ک��ه از ترکیب یک فلز اکس��یدیگذار در هس��ته با مخلوط پروس��کایت
رس��انای یونی-الکترونی در پوسته بهدس��ت میآید) ،برای اکسیداسیون
متان مورد بررس��ی قرار گرفته است .نتایج نشان داده است که کاتالیست
هسته-پوس��ته  Fe2O3@LSFفعالیت ،پایداری و انتخابپذیری بیشتری
نس��بت ب��ه کاتالیس��ت کامپوزیت��ی  Fe2O3-LSFدارد .در مقایس��ه ب��ا
هس��تههای اکسیدی  Mnیا  Co، Fe2O3@LaySr1-yFeO3برای فرایند
 CLRعملک��رد بهت��ری نش��ان داده اس��ت .در این نوع طراحی ،هس��ته
اکس��ید آهن بهعنوان منبع اصلی شبکه اکسیژن عمل میکند ،در حالی
که پوس��ته  LSFیک س��طح فع��ال را فراهم کرده و هدای��ت  O-2های و
رسانایی الکترونی را تس��هیل میکند .همچنین فعالیت ،انتخابپذیری و
مقاومت در برابر کک در سیستم هسته-پوسته را میتوان با تغییر نسبت
 La/Srپروس��کایت در پوس��ته و نوع اکسید فلز گذار در هسته تغییر داد،
بهطوریک��ه بارگذاریهای پایی��ن  Srمیتواند فعالی��ت و انتخابپذیری
کاتالیس��ت را برای اکسیداس��یون جزئ��ی متان بهبود بخش��د ،اما باعث
میش��ود که پوسته  LSFمقاومت کمتری در برابر تجزیه شدن در مرحله
کاهش داشته باشد[.]5,8,10
بهدلی��ل کمتر بودن نرخ کاهش نس��بت به اکس��ایش ،میزان نرخ کاهش
پروس��کایتها نیاز به افزای��ش دارد .عالوهبر ای��ن ،در بعضی مقاالت هم
رس��وب کربن با پروسکایتها گزارش شده اس��ت .همچنین الزم به ذکر
اس��ت بهدلیل تمایل به کم ش��دن ظرفیت ذخیره اکسیژن پروسکایتها،
کاربرد آنها در شرایط واقعی کمی محدود میشود .بنابراین ،برای این مواد
استفاده از تستهای طوالنیمدت در راکتور بستر سیال به شرایط واقعی
نزدیکتر است[.]5,11
 -4-1-1-1حاملهای اکسیژنی دیگر

بهجز حاملهای اکس��یژن که ذکر ش��د ،دیگر انواع حاملهای اکس��یژن
مانن��د پای��ه  Fe، Cu، Mn، Prو حتی پایه  Caنیز تهیه و مورد بررس��ی
قرار گرفتهاند .در بین این مواد ،اکس��ید آهن بهدلیل فراوانی ،نقطه ذوب
ب��اال و قیمت پایین ،یک حامل اکس��یژن جالب برای اس��تفاده در CLR
متان میباش��د .عملکرد حاملهای اکسیژن  Fe، Mn، Coو  Cuروی پایه
آلومینا در فرایند  CLRمتان نشان داده است که زمان نگهداری یا تماس

موثر حاملهای اکسیژن برای فلزات مختلف در راکتورهای هوا و سوخت
متفاوت بوده و بستگی به میزان جذب و دفع اکسیژن در هر مرحله دارد.
نتايج آزمايشها حاکی از آن اس��ت كه حامل اكسيژن بر پایه آهن داراي
بيش��ترين مقاومت در برابر سینترینگ و حداكثر ظرفيت جذب اكسيژن
در بين  OCهاي ذكر ش��ده است .همچنین مشخص شده است که مس
ظرفیت انتقال اکسیژن قابلتوجهی دارد؛ با این وجود مقاومت آن در برابر
س��ینترینگ و آگلومره شدن نس��بتاً کم است .حاملهای اکسیژن مبتنی
بر آهن اغلب برای میزان واکنشپذیری کم ،ظرفیت انتقال اکس��یژن کم
و انتخابپذیری کم برای گاز س��نتز محدود ش��دهاند .بنابراین ،بهمنظور
بهبود خ��واص فوق ،پرومتورهای مختلفی مانن��د Fe2O3-Rh2O3/Y2O3،
 Fe2O3-Cr2O3-MgOو (  Fe2O3-CuO/ZrO2 (CZFب��ه آه��ن اضاف��ه
میشود[.]5,8
 -2-1-1فرایند  CLRبا سوخت مایع و جامد

از هیدروکربنهای س��نگینتر از  ،CH4مانند سوخت مایع و حتی سوخت
جامد نیز در فرایند  CLRاستفاده میشود .برای تولید گاز سنتز از پارافین
بهعنوان س��وخت مایع در فرایند  CLRو راکتور بس��تر سیال با محدوده
دمایی  750-900 °Cدر حضور کاتالیست NiO/MgO-ZrO2 (40 wt%
 )NiO, 60 wt% Mg-ZrO2اس��تفاده شده است .گزارش شده است که با
حامل اکس��یژن بر پایه نیکل ،تقریباً تمام هیدروکربنها میتوانند بهطور
کامل اکس��ید ش��وند و تبدیل کامل پارافین به محصول و گاز سنتز انجام
ش��ده اس��ت .بهطوری که غلظت پارافین در گاز س��نتز خروجی کمتر از
 0/01درصد میباشد[.]12
بررس��ی  CLRگلیسرول در راکتور بس��تر ثابت با  NiOروی پایه Al2O4
و  Al2O3-MCMنش��ان داده اس��ت که عملکرد این کاتالیس��تها جهت
تولید هیدروژن از گلیس��رول مناس��ب بوده و تبدیل گلیسرول را میتوان
ت��ا  99درصد افزایش داد .برای  NiO/Al2O4با نس��بت  S/C=3در دمای
 ،600 C°تبدیل  %99گلیس��رول و  %90هیدروژن گزارش شده و اضافه
کردن جاذب  Caبه این کاتالیس��ت س��بب افزایش خل��وص هیدروژن تا
 %95ميشود[.]5,12
عالوهبر این ،کاتالیس��ت پایه نیکل نشان داده است که میتوان از موادی
مانند روغن کاج و روغن ،EFB 19اس��تیک اس��ید ،روغ��ن آفتاب گردان،
اتانول ،تولوئن و پس��ماندهای روغن سرخ کردنی برای تولید هیدروژن با
خلوص  60تا  96درصد در نسبتهای مختلف  S/Cاستفاده کرد[.]5,8,13
هنگام استفاده از سوخت جامد(زغالسنگ) باید  OCبهجای واکنشپذیری
با گاز س��نتز تولیدی با سوخت جامد واکنش نشان دهد .بنابراین ،کنترل
انتخابپذیری واکنش برای تولید گاز سنتز مشکل است [.]5,8,13
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گازیس��ازی زغالس��نگ برای تولید گاز س��نتز با حلقه ش��یمیایی با دو
حامل اکس��یژن ،باری��م فریت ( )BaFe2O4و کلس��یم فریت ()CaFe2O4
مورد بررس��ی قرار گرفت��ه اس��ت(تعامل جامد-جامد) .ه��ر دو تجزیه و
تحلیل ترمودینامیکی و دادههای تجربی نشان داده است که  BaFe2O4و
 CaFe2O4دارای واکنشپذیری باال با زغالس��نگ و واکنشپذیری کم با
گاز سنتز بوده ،که نشاندهنده مناسب بودن آنها برای فرایند گازیسازی
زغالسنگ میباش��د .اضافه کردن بخار ،تولید  H2و  COرا افزایش داده،
ام��ا مقدار  CO2در همان میزان کم باقیمانده اس��ت ،زیرا این حاملهای
اکس��یژن دارای حداق��ل واکنشپذی��ری با  H2و  COهس��تند .بنابراین،
ترکیب بخار-حامل اکس��یژن باالترین مقدار گاز س��نتز را تولید میکند.
حضور بخار همراه حاملهای اکس��یژن نسبت به حالت بدون بخار ،سبب
بیش��تر ش��دن میزان گازیس��ازی زغال و انتخابپذیری برای تولید گاز
شده است .عالوهبر این ،گزارش شده نرخ گاز سنتز تولیدی فرایند بخار-
زغالس��نگ با حاملهای اکسیژن ،بهتر از زمانی است که از گاز اکسیژن
استفاده میشود[.]5,8,13
ضمن عملکرد بهتر  CaFe2O4نس��بت به  ،BaFe2O4مش��خص ش��ده که
کنترل واکنش این حاملها با زغالسنگ برای تولید گاز سنتز در مقایسه
با واکنش با  CuOیا  Fe2O3آس��انتر اس��ت .بهطور مثال وقتی از Fe2O3
استفاده شده اس��ت ،حجم گاز سنتز تولیدی بهعلت واکنشپذیری آن با
گاز سنتز ،کاهش یافته است[.]14
 -2-1فرایند CLHP

پیل س��وخت یکی از منابع امیدبخش و مفید برای تولید توان اس��ت که
ب��دون تولی��د گازهای آالیندهی محیط��ی ،انرژی ش��یمیایی را به انرژی
الکتریکی تبدیل میکند .بهمنظور پیش��گیری از مسمومیت کاتالیزور در
الکترودهای پیل س��وخت باید سطح مونوکسید کربن در گاز سوخت زیر
 20 ppmباش��د .بنابرای��ن ،هیدروژن با خلوص باال در پیلهای س��وخت
مانند  PEMموردنیاز اس��ت .یکی از فرایندهای��ی که میتوان هیدروژن
خل��وص باال ب��ا غلظت  COکمتر از  5 ppmتولی��د کرد ،فرایند CLHP
میباش��د[ .]5,13فرایند  CLHPشامل سیستم دو یا سه راکتوره است.
در  ،FRگازهای کاهشدهنده بر اساس واکنش زیر ،اکسید فلزی ()MO
را به ش��کل فل��ز ( )Mکاهش داده و بخار آب و دیاکس��ید کربن را آزاد
میکنند:
MO + CO / H 2 → M + CO 2 / H 2 O
()9

گاز خروج��ی از  FR، CO2و  H2Oخواه��د ب��ود .گاز خروج��ی از راکتور
اکسیداسیون بخار ،تنها ترکیبی از  H2و بخار آب است .تقریباً  CO2و H2
خالص را میتوان از خروجی  FRو  SRتنها با س��رد کردن آب بهدس��ت
آورد[ .]5,13بهط��ور کل��ی ،مزایای فراین��د  CLHPعبارتند از [ :]5الف)
تولی��د هی��دروژن با خلوص باال با غلظت  COکمت��ر از  5 ppmب) عدم
نیاز به واحد خالصس��ازی و جداس��ازی هیدروژن پ) عدمنیاز به راکتور
 WGSجهت جداس��ازی  CO2ت) نیاز به یک نوع از  OCدر مقایس��ه با
کاتالیستهای جامد پیچیده  SMRث) گرمازا بودن واکنش کلی.
حامله��ای اکس��یژن ک��ه میتوانند در فراین��د  CLHPمورد اس��تفاده
ق��رار گیرن��د ،بای��د خصوصیاتی مث��ل واکنشپذیری باال با گاز س��نتز و
ترمودینامیک مناسب جهت تبدیل سوخت به  CO2و  ،H2Oپایداری باال
در ط��ول فرایند کاهش و تبدیل باالی بخار به  ،H2قابلیت تجدیدپذیری
ب��اال جهت تبدیل از فرم کاه��ش یافته  Mبه  MOو مقاومت باال در برابر
آگلومره شدن و سینترینگ را داش��ته باشند[ .]8,14در بین اکسیدهای
فلزیِ مختلف Fe2O3 ،بهترین تبدیل گاز سنتز به محصوالت احتراق CO2
و  H2Oرا ب��ه هم��راه تبدیل باالی بخار به هیدروژن را دارد .اکس��یدهای
دیگ��ر مث��ل  Ni، Cu، Cd، Co، Mn، Snو  Crضم��ن تبدی��ل زیاد گاز
سنتز ،در تولید هیدروژن از بخار ضعف دارند .در مقابل ،برای اکسیدهایی
مثل  Wو  Ceنیز گزارش ش��ده اس��ت که عالوهبر تبدیل موفق بخار به
هیدروژن ،انتخابپذیری کمتری برای  CO2و  H2Oنس��بت به  Feدارند.
بنابرای��ن ،حاملهای اکس��یژن بر پایه آهن ،بهتری��ن نامزدها برای تولید
هیدروژن در  CLHPهستند[.]5,8,13
 -1-2-1فرایند  CLHPبا خوراک گازی (گاز سنتز ،متان CO ،و )H2
 -1-1-2-1حاملهای اکسیژنی پایه آهن

همانطور که در باال ذکر شد ،اکسید آهن بهترین اکسید فلزی فعال است،
اما اکس��ید آهن خال��ص بدون مواد افزودنی بیاثر ،به علت س��ینترینگ،
بهس��رعت برای واکنشهای کاهش��ی غیرفعال میش��ود[ .]15از عوامل
کلیدی در فرایند صنعت��ی ،نگهداری و پایداری این مواد در طی چندین
سیکل است.
ً
پایههای خنثی معموال برای افزایش واکنشپذیری و پایداری حامل های
اکسیژن مورد اس��تفاده قرار میگیرد .همچنین پایهها اجازه نفوذ جریان
معکوس الکترونها به حفرهها را برای حفظ تعادل بار در حامل اکس��یژن
مهیا میکنند MgAl2O4 .بهعلت پایداری حرارتی ،پایداری ش��یمیایی و
ب��ا انتقال ذرات کاهش یافته فلزی به راکتور بخار H2 ،تولید ش��ده و فلز ظرفیت گرمای ویژه باال ،یک پایه مطلوب است ZrO2 .نیز دارای ظرفیت
دوباره اکس��ید میش��ود .اکسید فلزیِ بازسازی ش��ده میتواند در چرخه گرمایی نس��بتاً کم است ،اما پایداری ش��یمیایی خوبی را با  Fe2O3نشان
مج��دد دیگر اس��تفاده ش��ود .اگر س��وخت بهط��ور کامل تبدیل ش��ود ،میدهد .بهطور کلی برای  Fe O3گزارش شده است که توانایی این حامل
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اکسیژن برای تولید هیدروژن با سایتهای فعال  FeO/Feدر ذرات مرتبط
است؛ بهطوری که هرچه درجهی کاهش  Fe2O3به  FeO/Feبیشتر باشد،
مقدار هیدروژن تولیدی نیز بیشتر است[.]16
اکس��ید آهن ،پس از س��یکلهای کاهش��ی ،عمدتاً به علت سینترینگ و
آگلومره ش��دن ،فعالیت خود را از دس��ت میدهد .پروسکایتهایی مثل،
 ،La0.7Sr0.3FeO3-δ LSF731بهدلیل ویژگیهای انتقال عالی اکس��یژن و
پای��داری خوب در س��یکلها بهعنوان  OCبالقوه ب��رای تولید هیدروژن
پیشنهاد شده است .ماتریس پروسکایتی ،انتقال اکسیژن را به خوشههای
اکسید آهن تسهیل میکند ،در حالیکه مانع از آگلومر شدن نیز میشود.
مش��خص ش��ده اس��ت که تولید هیدروژن در طول  25سیکل برای مواد
کامپوزیت هش��ت برابر بیش��تر از اکس��ید آه��ن و چهار برابر بیش��تر از
 LSF731بوده اس��ت .این رفتار نشاندهنده یک اثر همافزایی است که با
توجه به آن LSF731 ،ممکن است ظرفیت اکسیژن مؤثرتری را در قالب
ماده کامپوزیت داشته باشد[.]5,8,13
در هنگام اس��تفاده از خوراک متان نیز مش��اهده ش��ده اس��ت که ضمن
پایداری و مقاومت خوب اکس��ید آهن با پایه  LSFدر برابر رسوب کربن،
واکنشپذیری پایه  LSFبین  5-70برابر پایه  TiO2 ,YSZ, Al2O3است،
بهطوری که دسترس��ی به فعالیت باال برای پایه  LSFدر دمای 450 °C
حاصل شده است که  250درجه کمتر از  TiO2است[.]5,8,13
 -2-1-2-1حامل های اکسیژنی پایه آهن اصالح شده

اضافه کردن مقدار کمی از افزودنیها یا پرومتورها در حاملهای اکسیژن
20
بر پای��ه آهن ،اثر همافزایی بر پای��داری و واکنشپذیری آن دارد .بوئن
و هم��کاران [ ]17تأثیر اف��زودن  Al، Cr، Mgو  Siبر پایداری آهن را در
فرایند  CLHPبا گاز س��نتز در دمای  850 °Cمورد بررس��ی قرار دادند.
با توجه به کاهش هیدروژن با افزایش س��یکلها مشخص شد كه افزودن
ذرات سبب افزایش پایداری و کیفیت هیدروژن میشود.
مواد افزودنی مانند  Zr، Gaو  Vنیز عناصر موثر برای اکسید آهن هستند،
زی��را آنها میتوانند عملکرد کاهش اکس��ید آهن با  H2را افزایش دهند و
آهن کاه��ش یافته با آب در
همچنین میزان دوبارهاکسیدش��دن اکس��ید ِ
دمای پایین (کمتر از  400درجه سانتیگراد) را انجام دهند .مواد افزودنی
 Moو  Ceنی��ز میتواند بهطور موثر پای��داری و واکنشپذیری مواد Fe/
 Fe3O4را در طول دورههای مکرر افزایش دهد[.]5,13
ترکی��ب همزمان  Mn، Co، Ni، Cuو  ،Znعملکرد باز اکس��ید ش��دن از
چرخ��ه اول را بدت��ر می کن��د ،در حالی که اف��زودن Ru، Rh، Pd، Ag،
 Irو  Rtمی��زان بازاکسیداس��یون را در اولین چرخ��ه افزایش میدهد ،اما
قادر به جلوگیری از غیرفعال ش��دن اکسید آهن نیست .افزودن  Irو Rh

س��بب افزایش نرخ تجزیه آب در دمای کمتر از  300 °Cش��ده و افزودن
کاتیون  Moبه اکس��ید آهن حاوی  ،Rhباعث مهار س��ینترینگ میشود.
همچنی��ن ترکیب  Ga-Al-Zr-Mo-Rhنیز موجب تس��ریع تجزیه آب در
دمای کمتر از  200 °Cمیش��ود .اضافه کردن  Ceبه اکس��ید آهن باعث
مهار سینترینگ و رسوب کربن شده و واکنشپذیری مواد در واکنشهای
کاهش��ی افزایش مییابد .افزودن ذرات  Pdو  Zrبه اکسید آهن نیز نشان
داده اس��ت که موجب بهبود کاهش و اکسیداس��یون اکسید آهن کاهش
یافته شده و باعث مهار سینترینگ میشود [.]5,8,13
 -3-1-2-1سنگ آهن با محتوای اکسید آهن

اغلب مطالعات برای توس��عه حامل اکس��یژن فرایند  ،CLHPبا اس��تفاده
از ذرات س��نتز شده صورت گرفته است .اس��تفاده از مواد معدنی طبیعی
در مقایس��ه با ذرات حامل اکس��یژن مصنوعی میتواند هزینه عملیات را
کاهش دهد .ریفرمر چرخه آهن اس��فنجی )RESC( 21برای تولید ثابت و
غیرمتمرک ِز هیدروژن از سوختهای حاوی هیدروکربن استفاده میشود.
فراين��د  RESCمتش��کل از دو مرحل��ه اس��ت :ریفرمین��گ هیدروکربن
سنگینتر به گاز سنتز و خالصسازی این گاز برای تولید هیدروژن خالص
با فرایند واکنش آهن اسفنجی .در فرایند واکنش آهن اسفنجی ،از سنگ
آهن بهعنوان جرم تماسدهنده اس��تفاده میش��ود .توده تماس (اکسید
آهن) به واس��طه گاز س��نتز در چرخه اول به آهن کاه��ش مییابد و در
مرحله دوم ،با اس��تفاده از بخار دوباره به اکس��ید آهن اکس��ید میشود.
هیدروژن خالص در چرخه دوم بهعنوان محصول واکنش این فرایند تولید
میش��ود .سنگ آهن یک ماده پایه بس��یار ارزان برای جرم تماس است،
اما جرم تماس باقیمان��ده باید برای بیش از چندین هزار دوره چرخهای
پایدار باش��د که بهمنظور حفظ پایداری از ذرات  SiO2در ترکیب س��نگ
آهن استفاده میشود[.]18
 -2-2-1فرایند  CLHPبا سوخت مایع و جامد

 ،CO، H2گاز س��نتز یا گاز طبیعی (عمدت��اً  )CH4معموالً بهعنوان عامل
کاهنده در فرایند  CLHPمورد اس��تفاده قرار میگیرد و تنها منابع کمی
از س��وختهای جامد استفاده میکنند .از آنجاييکه عرضه سوخت گازی
نمیتواند بهطور کامل نیازه��ای انرژی را برای مدت طوالنی تأمین کند،
اگر فرایند  CLHPبتواند با س��وخت جامد س��ازگار باشد ،بسیار سودمند
خواهد بود .اساس��اً دو روش برای کاربرد  CLHPبا س��وخت جامد وجود
دارد :اول اینکه سوخت جامد ابتدا در یک واحد گازیسازی با  O2خالص
برای تولید گاز س��نتز استفاده ش��ده و سپس ،گاز سنتز تولیدی بهعنوان
عام��ل کاهنده در یک فرایند  CLHPبهکار گرفته ش��ود .دومین کار این
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است که سوخت جامد بهطور مستقیم به  FRبا افزودن عامل گازیسازی
اضافه میش��ود ،جایی که گازیسازی و فرایندهای احتراق همزمان انجام
میشوند[.]1,19
یکی از س��وختهای جامد مهم برای تولید هیدروژن در فرایند ،CLHP
زغال اس��ت .مول��ر 22و هم��کاران آزمایشهایی برای تولی��د هیدروژن از
س��ه زغال س��نگ (Russian bituminous, German lignite, UK sub-
 )bituminousبا  Fe2O3انجام دادند .بس��ته به نوع سوخت H2 ،خالص با
 COکمتر از  50 ppmبهدس��ت آمده اس��ت .مقادیر پایدار  H2در طی
پنج دوره برای هر سه زغالسنگ حاصل شده است .عدمآالیندگی جریان
 H2با  ،SO2نش��اندهنده تأثیر مثبت افزودن راکتور هوا به سیس��تم و در
نتیجه ،اکسید تمامی آالیندههاست[.]19
بهدلیل واکنشپذیری پایین بین  OCو س��وخت جامد ،فرایند  CLHPبا
س��وخت جامد مستقیم ممکن اس��ت دارای محدودیت باشد .در CLHP
ب��ا س��وخت جامد مس��تقیم ،نمیتوان از بخ��ار یا  CO2به عن��وان عامل
گازیسازی برای ترویج سرعت واکنش و مهار رسوب کربن استفاده کرد.
اکس��یژن کاهشیافته ممکن اس��ت توسط عامل گازیسازی
چون حامل
ِ
بهص��ورت جزیی اکس��ید ش��ود .در نتیج��ه ،ظرفیت تولی��د  H2کاهش
می یابد [.]1,19
برای اس��تفاده از سوخت مایع در  CLHPتاکنون گزارش کمی ارایه شده
اس��ت .بایوسوختهایی مثل  bio-oilهای سبک و سنگین با مزیت قابل
تجدیدپذی��ری بهعنوان نام��زد احتمالی برای تولید هی��دروژن در فرایند
 CLHPارزیابی ش��دهاند[ .]20هیدروژن همچنی��ن از  bio-oilغیرآبی با
اس��تفاده از س��نگآهن اس��ترالیایی  MACبهعنوان یک حامل اکسیژن
تولید ش��ده اس��ت .از آنجایی ک��ه  bio-oilدر طول فراین��د حرارتدهی
متمایل به تش��کیل رسوب و در نتیجه ،خلوص کم هیدروژن میشود ،لذا
از بخار در  FRبرای جلوگیری از تشکیل کک و افزایش خلوص هیدروژن
اس��تفاده ش��ده اس��ت .اثرات دمای کار بر عملکرد کاهش��ی س��نگآهن
اس��ترالیایی  MACنش��ان داده که دمای  950درجه س��انتیگراد دمای
مطلوب از لحاظ غلظتهای باالتر  CO2و  H2میباش��د .این را میتوان به
 COو  H2بیشتر تولید شده در دماهای باالتر و ویژگیهای گرماگیر بودن
واکنشهای کاهش��ی مربوط کرد .با این وجود ،هنگامی که دما تا 1000
درجه س��انتیگراد افزایش یافته است ،کاهش کمی در غلظت  CO2و H2
مش��اهده شده اس��ت .این امر احتماالً بهدلیل تبدیل کربن پایین در این
دماست[.]8

انرژی باال و جداس��ازی  CO2همراه باشد .عملکرد و مزایا و معایب CLR

و  CLHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زیر خالصه ش��ده اس��ت:
فرایند CLR
نتایج مطالعات نش��ان میدهد که فرایند  CLRتحت فش��ار بهطور بالقوه
راندمان بس��یار باالی��ی دارد .بازدهی میتواند حداق��ل  4درصد باالتر از
ریفرمینگ بخار معمولی با حذف  CO2توسط واحد آمین باشد .درصورتی
که حاملهای اکسیژنی در دمای باال ،پایداری باالیی داشته باشند ،بازدهی
ریفرمر بیش از  81درصد ممکن خواهد بود .بهطور مثال برای حاملهای
پایه نیکل در شرایط تحت فشار مشخص شده است که در تمام فشارهای
عملیاتی ،تبدیل  CH4بسیار باال بوده و هیچ کربنی تشکیل نشده است.
باید توجه نمود که سیس��تمهای  CLRتحت ش��رایط فشار نیز با برخی
از مش��کالت مواجه اس��ت که باید تحق��ق یابند .اوالً ،تبدیل س��وخت از
نظر ترمودینامیکی توس��ط فش��ار تحت تأثیر قرار میگیرد(کم میشود)،
بنابراین برای دس��تیابی به تبدیل مناسب سوخت باید دمای  FRحداقل
 1000درجه یا باالتر باش��د (ادغام با یک توربین گاز برای دس��تیابی به
راندمان باال ضروری اس��ت) .ثانياً ،برای سیس��تم در گردش تحت فش��ار
بس��تر س��یال (این طراحی تماس خوب بین گاز و جامد را فراهم میکند
و اجازه میدهد تا جریان مالیمی از ذرات حامل اکس��یژن بین راکتورها
برقرار شود) ،تکنولوژی مرسومی وجود ندارد .از اینرو ،استفاده صنعتی از
تکنولوژی تحت فشار  CLRنیاز به توسعه بیشتری دارد.
در مقایس��ه با فرایندهای مرس��وم ،سیس��تمهای  CLRدر هنگام ادغام
با یک سیس��تم پیل س��وختی ( ،)PEMFCمیتواند مزایای قابلتوجهی
داش��ته باشد(شرایط حرارتی خودکار و دستیابی به ولتاژ و توان مناسب)،
بهطوری که حتی در میزان بارگذاری کم ،راندمان کلی بیش از  45درصد
است.
طبق مطالعات ،بازده تولید  H2در سیس��تمهای غش��ایی  CLRکه برای
تولید  H2خالص اس��تفاده میشود ،باالتر از  90درصد بوده که  30درصد
بیشتر از ریفرمرهای لولهای معمولی با تکنولوژی جذب  CO2میباشد.
در فرایندهای کاهشی-خورش��یدی هیبریدی ک��ه نتیجهي ادغام فرایند
 CLRبا متمرکزکنندههای خورش��یدی اس��ت ،هی��دروژن و محصوالت
جانب��ی (نفتا و دیزل) میتوان��د از متان با بازدهی فرایندی مناس��ب در
حدود  67/5درصد تولید ش��ود که حدود  7/7درصد بیشتر از ریفرمینگ
متان با بخار در تهیه محصوالت جانبی است.
بهطور کلی ،فرایند  CLRتکنولوژی مناس��بی ب��رای کاربردهای صنعتی
است ،اما چالشهای موجود برای این فرایند ،نیاز به حل شدن دارد .برای
 -2بحث و بررسی
مثال ،فرسایش احتمالی لولههای ریفرمینگ توسط حاملهای اکسیژن و
تولید  H2با اس��تفاده از فرایند حلقه ش��یمیایی میتواند با بازدهی تبدیل تعادل حرارتی بین  FRو  ARباید مورد توجه قرار گیرد .عالوهبر این ،گاز
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حاصل از راکتور س��وخت شامل  CH4، COو  H2است .در مقایسه با CO

و  H2تبدیل  CH4مشکلتر است .توسعه حامل اکسیژنی با انتخابپذیری
باال ،پایداری باال و واکنشپذیری باال با متان و مقاومت باال در برابر رسوب
کربن ،یک جنبه کلیدی برای کارایی موفق فرایند  CLRاست.
فرایند CLHP

در فرایند  CLHPنیز سیس��تمهای مختلفی ب��رای تولید هیدروژن
و ی��ا تولید توان با اس��تفاده از س��وختهای گازی مانند  ،CH4گاز
طبيعی و حتی متان معدن زغالسنگ(معادن زغالسنگ زیرزمینی
که مقدار زیادی از متان را به اتمس��فر وارد میکنند ،یکی از منابع
متان هس��تند) ،مطرح شده است .نتایج مطالعات نشان میدهد که
بازده گاز س��رد ،بازده موثر حرارتی و بازده جذب کربن بسیار باالتر
از فرایند  SMRمعمولی است .با توجه به سه جریان  N2، H2و ،CO2

در فرایند حلقه ش��یمیایی ،میت��وان از فرایند  CLHPبرای تولید
اوره اس��تفاده کرد .در این تکنولوژی ،فرایند  CLHPبرای تولید H2
و  N2خالص برای تولید آمونیاک و  CO2برای س��نتز اوره اس��تفاده
میش��ود .این ،یک سیستم ساده شده است و بههمین دلیل از نظر
اقتصادی مزیت بهتری نس��بت به فرایندهای مرس��وم دارد .ارزیابی
اقتصادی این تکنولوژی نش��ان میدهد که منافع مالی باالتر از 28
درصد بوده ،در حالی که این مقدار برای سیستمهای مرسوم حدود
 20درصد است.
ً
هنگام استفاده از سوخت جامد در فرایند  ،CLHPیا مستقیما از سوخت
جامد در فرایند اس��تفاده میشود و یا یک سیستم گازیسازی با CLHP
ادغام میگردد .در این فناوری که حاصل ادغام سیس��تم گازیس��ازی با
کارای��ی تولی ِد توان افزایش مییابد ،بلکه مش��کل
 CLHPاس��ت ،نهتنها
ِ

 1روشهای مختلف تولید هیدروژن از هیدروکربنها
معایب
ریفرمینگ با بخار آب

اکسیداسیون جزیی

مزایا

 -1روش معمول تولید هیدروژن می باشد.
 -2در گاز سنتز تولیدی نسبت H2/COنسبت به سایر
روشها بیشتر است که جهت تولید هیدروژن مناسب
میباشد.

نام روش
 -1واکنش شدیدا ً گرماگیر بوده و انرژی زیادی جهت تامین حرارت از خارج الزم است.
 -2دمای واکنش باال بوده و تجهیزات نیاز به آلیاژهای گران قیمت دارند.

 -1در گاز سنتز تولیدی نسبت  H2/COبرابر  2بوده که نسبت به روش

 -1واکنش گرمازا بوده و نیاز به هیچگونه سوختی ندارد .تبدیل با بخار آب کمتر میباشد.

 -2در این روش از راکتور آدیاباتیک بهجای راکتورهای  -2در این روش کاتالیست به سرعت در اثر رسوب کک غیرفعال میگردد.
لولهای گرانقیمت تبدیل با بخار آب استفاده میشود.

 -3در این روش کنترل دمای راکتور دشوار بوده و امکان انفجار وجود دارد.
 -4این روش نیاز به واحد پرهزینه تولید اکسیژن دارد.

 -1در گاز سنتز تولیدی نسبت  H2/COبرابر يك بوده که جهت تولید هیدروژن پایین
 -1فواید زیست محیطی
میباشد.
ریفرمینگ با دیاکسید کربن  -2کاهش خوردگی در خطوط لوله گاز
 -2در این روش کاتالیست با سرعت خیلی بیشتر در اثر رسوب کک غیرفعال
-2کاهش هزینه الزم جهت جداسازی  COاز گاز طبیعی میگردد.
2
- 3تکنولوژی صنعتی شناخته شدهای برای این روش وجود ندارد.

ریفرمینگ اتوترمال

 -1تأمین گرمای موردنیاز ریفرمینگ با بخار توسط واکنش  -1نسبت  H2/COدر گاز سنتز تولیدی بین  1/6تا 2/6بوده که نسبت به روش
اکسیداسیون جزئی و از داخل راکتور میباشد.
ریفرمینگ با بخار آب کمتر میباشد.
 -2میزان تبدیل متان در این روش باالست.
 -2در این روش نیاز به واحد تولید اکسیژن میباشد.
وسیله
ه
ب
سنتز
- 3در این روش امکان بهبود ترکیب گاز
- 3حجم زیادی از دیاکسیدکربن تولید میشود.

تغییر دمای واکنش میباشد.
 -1تولید هیدروژن با خلوص باال با غلظت  COکمتر از
CLHP

ریفرمینگ حلقه شیمیایی

 -2تولید هیدروژن خالص بدون نیاز به واحد
خالصسازی و جداسازی هیدروژن
- 3عدم تماس اکسیژن و سوخت
 -4عدم نیاز به راکتور  WGSجهت جداسازی  CO2و عدم
انتشار آن ()CLHP
- 5تولید گاز سنتز بدون نیتروژن(انجام واکنش
 -1مقیاس کمتر تولید نسبت به SMR
ریاکساید و اکساید در دو راکتور جدا ())CLR
 -6دستیابی به نسبت باالی  H2/COدر گاز سنتز تولیدی
()CLR

- 7عدم نیاز به واحد جداسازی هوا جهت تولید اکسیژن
- 8بسته به نوع روش ریفرمینگ ،واکنش کلی میتواند
گرمازا باشد (.)CLHP
 CLHP -9نیاز به یک نوع از  OCدر مقایسه با
کاتالیستهای جامد پیچیده  SMRدارد.
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انتش��ار  NOxو  SOxنیز برطرف ش��ده و همچنین میتواند  CO2را در
هن��گام ترکیب ب��ا فرایند  CLHPجدا کند .بهطور کل��ی ،میتوان نتیجه
گرفت ک��ه در این تکنولوژی عملکرد سیس��تم از جمله بهرهوری انرژی،
ب��ازده کل ا ِگ��زرژی 23و راندمان جذب کربن نس��بت ب��ه فرایند SMR
معمولی افزایش مییابد.
برای تولید توان نیز میتوان سیستمهای  CLHPرا همانند  CLRبا پیل
سوختی ادغام کرد .بهطور مثال برای یک سیستم گازیسازی زغالسنگ
همراه  CLHPو پیل سوختی اکسید جامد/توربین گازی)SOFC/GT( 24
در فش��ار سیس��تم  20بار و دمای پیل  ،900 °Cمیتوان به بازدهی توان
 43/53درص��د و عدم آالیندگی  CO2برای  CLHP-SOFC/GTدس��ت
یافت.
بهط��ور کلی فرایند  CLHPمیتواند هیدروژن با خلوص باالتری بدون
مرحله خالصس��ازی تولید کند .فرایند  CLHPباید برای استفاده در
دمای باال و ش��رایط فش��ار باال توسعه داده ش��ود .تولید هیدروژن با
افزایش دما افزایش مییابد ،اما  Fe2Oممکن است در دمای باال دچار
س��ینترینگ شود .فشار باال همچنین سبب ترویج واکنشهای رسوب
کربن میش��ود که تأثیر منفی ب��ر خلوص هی��دروژن دارد .بنابراین،
افزایش پایداری حاملهای اکسیژن در دمای باال و فشار باال و توانایی
مقاومت در برابر رسوب کربن ،عوامل کلیدی در روند عملیات صنعتی
با روش  CLHPمیباش��ند .عالوهبر این ،قابلیت استفاده از حاملهای
اکس��یژن طبیعی مثل س��نگآهن با هزینههای پایینتر در مقایسه با
م��واد مصنوعی برای  ،CLHPاهمیت اقتصادی این روش را پُر رنگتر
میکند .با توجه به فراوانی بیش��تر زغالس��نگ نسبت به گاز طبیعی
و همچنین س��ازگاری بیش��تر روش  CLHPبا سوخت جامد ،استفاده
از این روش بس��یار سودمند خواهد بود .بنابراين ،برای روش ،CLHP
طراحي راكتور مناس��ب و سيستم متصلش��ونده و توسعه حاملهاي
اكس��يژن با قيمت پايين و خصوصیات عالی تحت شرایط دما و فشار
باال اهمیت ویژهای در کاربردهای صنعتی دارد.
در ای��ن مطالعه روشهای مختل��ف تولید هی��دروژن از هیدروکربنهای
مختل��ف بحث گردید .مقایس��ه کاملی از مزایا و معای��ب این روشها در
جدول 1-خالصه شده است.
نتیجهگیری

فراین��د حلقه ش��یمیایی بهعنوان یک روش جایگزین مناس��ب با قابلیت
تولی��د ب��اال و خلوص باالی هیدروژن اس��ت که عالوهب��ر قابلیت انعطاف
در براب��ر ماده اوليه(واكنشگر) ،به واحدهای خالصس��ازی ،جداس��ازی
هیدروژن و واحد تولید اکسیژن نیاز ندارد .در این فرایند ،تماس مستقیم
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بین س��وخت و هوا وجود ندارد ،بنابراین اکسیژن موردنیاز جهت شکست
ماده سوختی از طریق حامل اکسیژن تأمین میشود.
اس��اس فرایند حلقه شیمیایی ،حامل اکسیژن است و فلزات بهترین مواد
برای حامل اکسیژن بهشمار میروند .کاتالیستهاي مختلفی شامل نیکل،
آهن ،کبالت ،فلزات نجیب و  ...براي این فرایندها مورد آزمایش و بررسی
قرار گرفتهاند که هرکدام داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود میباشند.
ب��ا توجه به تحقیقات انجام ش��ده برای حاملهای س��ریا ،جهت افزایش
بازده��ی این حامل باید از پروموترهای مختلف مثل  Fe،Co ، Mg، Cuو
 ...اس��تفاده کرد .بنابراین الزم است تأثیر این ذرات روی عملکرد سیستم
در ش��رایط مختلف مثل دما ،فشار ،سرعت فضایی وزنی ،روش سنتز ،نوع
راکتور ،اس��تفاده از جاذب  ،Caزمان ماند و  ...بیش��تر مورد مطالعه قرار
گیرد.
اکسیدهای پروس��کایتی نیز بهدلیل خواص کاهشی و رسانایی اکسیژن و
ثبات حرارتی خوب و انتخابپذیری باال جزء حاملهای مناس��ب بهشمار
میروند؛ اما ظرفیت ذخیره اکس��یژن پروس��کایتها با زمان ،کم ش��ده و
می��زان کاهشپذیری آنها نیاز به افزایش دارد .بنابراین علیرغم مطالعات
انجام ش��ده ،باید روی نق��اط ضعف این حاملها بیش��تر کار کرد .بهطور
مثال میتوان با تغییر نوع فلزات ،نحوه س��اخت و طراحی کاتالیست مثل
پوسته@هس��ته و یا نوع کامپوزیتی ،نوع راکتور و  ...بازدهی سیس��تم را
تغییر داد.
حاملهای اکسیژنی پایه نیکل نیز بهعلت واکنشپذیری و انتخابپذیری
باال بهعن��وان یکی از بهتری��ن حاملها در فرایندهای  CLRمحس��وب
ش��ده و طبق گزارشها ،قادر به تبدیل انواع مختلفی از س��وخت ،مثل
س��وختهای گازی و مایع به  H2و گاز س��نتز هس��تند .اما مشکل این
حامله��ا ،غیرفعال ش��دن در اثر رس��وب کربن اس��ت .بهمنظور بهبود
عملکرد این حامل اکسیژنی مهم ،میتوان مطالعات بیشتری روی تأثیر
اف��زودن ذرات مقاوم در برابر س��ینترینگ مث��ل  Mg، Ceو  ...به نیکل،
یافت��ن دما و فش��ار بهینه برای هر س��وخت ،تأثیر نس��بت  Air/Fuelو
 Steam/Fuelبرای هر یک از این حاملها ،تأثیر افزودن جاذب  Caبرای
جذب  CO2و  ...انجام داد.
اکس��ید آهن نیز بهدلیل فراوان��ی ،نقطه ذوب باال ،قابلیت تبدیل باالی
بخار به  H2و قیمت پایین ،یک حامل اکسیژن مناسب برای فرایندهای
حلقه شیمیایی میباشد .بهمنظور پیشگیری از غیرفعال شدن ،کاهش
دمای عملیاتی و افزایش پایداری س��اختاری و کاهشپذیری ،س��رعت
واکنش اکسیداس��یون و بازده کل فرایند ،میتوان فلزات مختلف را به
اکس��ید آهن اضافه کرد که س��بب اثر همافزايي بهتر و بهبود عملکرد
میش��ود .بهطور خالصه بهمنظور کنترل س��ینترینگ از ذراتAl، Sc،
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 تأثیر این ذرات روی، بنابراین. س��اختار اکسید آهن استفاده میش��ودMn،  و بهمنظور بهبود پایداری از ذراتTi، V، Cr ، Y، Zr، Mo، Ce
 و ب��رای بهب��ود س��رعت واکن��ش عملکرد این حامل اکسیژن در شرایط مختلف و با سوخت مختلف نیازCo، Ni، Cu، Zn، Ga، Nb، W، Re
. در به بررسی بیشتری داردPt  وMg، Ca، Ru، Rh، Pd، Ag، Ir اکسیداس��یون نی��ز از عناص��ر

پانویس ها
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4. Autothermal Reforming
5. Chemical Looping Process
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7. Chemical Looping Combustion
8. Oxygen Carrier
9. Air Reactor
10. Fuel Reactor
11. Steam Reactor
12. Chemical Looping Reforming

13. Chemical Looping Hydrogen Production
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