
 

 

 

 

 توليف نيكل الكوبالت  إنتاج الهيدروجين األخضر بصورة فعالة:

 للقطب الكهربائي النانو هيكلي بخطوة واحدة  

 

 ملخص املشروع 

 

الهيدروجين األخضر هو وسيلة متزايدة باستمرار لتخزين الطاقة النظيفة، في حين أن الكهرباء من مصادر متجددة تستخدم في تفكيك  

من سوء الحظ أن املواد الحالية املستخدمة في هذه العملية باهظة التكلفة وغير مستقرة، والتي تمنع   املاء إلى أكسجين وهيدروجين.

النظيفة. الطاقة  لتخزين  عملية  طريقة  كونه  من  نيكل   الهيدروجين  لتوليف  األمثل  الظروف  إيجاد  هو  الدراسة  هذه  من  الهدف 

الكهربائي كطريقة توليفية.NiCo2o4)  يت الكوبالت الترسيب  باستخدام عملية  املاء  لتفكيك  الكهربائية   50جرى توليف   ( لألقطاب 

األقطاب الكهربائية وأدائها   تشكلبعد ذلك، جرى اختبار  قطًبا كهربائًيا مختلًفا في إطارات زمنية وتفاعالت وتيارات كهربائية مختلفة.

ونقاء القطب الكهربائي بواسطة حيود األشعة   تشكلبعد ذلك، جرى اختبار   أكبر قدر من اإلمكانات.وتم اختيار القطب الذي يظهر 

جرى اختبار أداء التحليل   ، ورسم الخرائط التشتت الطيفي بامليكروسكوب.SEM، واألشعة السينية للتحليل الطيفي  XRDالسينية  

اختبار امل الفولتي،  الخطي  املسح  باستخدام  الكونومبيرومتر.الكهروكيميائي  النتائج تشكيل طبقة   عاوقة، واختبار استقرار  أظهرت 

أيًضا، جرى   فولت.  1.56عند    2مللي أمبير/سم10رقيقة من العيوب على القطب الكهربائي، وثبات عالي، ومقاومة كهربائية وكثافة تيار  

أخيًرا، جرى تخفيض تكاليف تصنيع القطب   .Ω 10تحسين الحلول الحركية بشكل كبير، حيث أظهرت مقاومة منخفضة تصل إلى  

هذا القطب لديه القدرة على إنتاج هيدروجين   %؛ مما سيؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين بشكل كبير.99.89الكهربائي بنسبة  

إلى مستقب  أقرب  الصناعة خطوة  القريب، مما سيدفع  املستقبل  في  الصناعي  الكهربائي  التحليل  تكلفة  ل خاٍل من  فعال من حيث 

 انبعاثات الكربون. 

 

 تم وضع كل عنصر من عناصر امللخص بلون ُمحدد 

 مشكلة املشروع  •

 وأهميته  من املشروع الهدف  •

 وطرق العمل اإلجراءات  •

 النتائج   •

 االستنتاج أو التوصيات  •
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 خطة املشروع 

 مقدمة .1

 النسبة هذه زالت ال األمريكية. املتحدة الواليات في املستهلكة الطاقة من %80 يقارب ما األحفوري الوقود يزود ،2017 عام في

 لحصاد جديدة طرق  ارتفاع بسبب األحفوري الوقود استهالك انخفض املاض ي. القرن  منذ نسبة أدنى أنها من الرغم على مرتفعة

 ثانوي  كمنتج املاء وجود الهيدروجينية الوقود خاليا هي النظيفة الطاقة لتوليد املحتملة املرشحة الطرق  أحد [.1] املتجددة الطاقة

 إلنتاج للبيئة صديقة الطرق  إحدى هي الهيدروجيني دالوقو خلية فإن ،وظيفته ألداء واألكسجين الهيدروجين واستخدام فقط

 [.7-3] االحفوري الوقود استخدام تقليل إلى التكلفة حيث من وفّعال نظيف هيدروجين إنتاج سيساعد [2] الطاقة.

 العالم، مستوى  على الهيدروجين إنتاج شركات أكبر من واحدة وهي صفقة، على Production Air شركة وقّعت ،2020 عام في

 مرة مئة الهيدروجين إلنتاج املنشأة لهذه التخطيط جرى  [.8] السعودية العربية اململكة نيوم، في األخضر للهيدروجين منشأة إلنشاء

 هي واململكة الهيدروجين، على قائم اقتصاد إلى العالم سينتقل الهيدروجين إنتاج كل [.9] حالية هيدروجين منشأة أي من أكثر يومًيا

  ذلك. كل أساس

 زمنية اتر اطإ في الكربوني القماش أقطاب على ةالرقيق الهيكل أفالم ترسيب تأثير في سنحقق األولى، وللمرة املشروع هذا في

  الكهربائي القطب سيكون  ذلك، خالل من للغاية. منخفضة
ً

  التكلفة حيث من فعاال
ً

 تستخدم التي األخرى  األنظمة حيث من وفعاال

ة محفزات
ّ
 العالية والكفاءة توافرها، بسبب كهربائي كمحفز كوبالتيت النيكل اختيار تم .Pt and RuO2 مثل الثمن باهظة ولكن فعال

 املرونة، املنخفضة، التكلفة بسبب أولّية كمادة الكربون  قماش اختيار جرى  [.13-10] ضةاملنخف التكلفة ذلك من واألهم املذكورة،

  [.16-14] الجانبين مزدوجة التوصيلية والكفاءة
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  الفرضيات .2

 ستزيد. املاء فصل كفاءة فإن الكربوني، القماش من كهربي قطب إلى كهربائًيا كوبالتيت النيكل ترّسب إذا

  األهداف .3

 من الفّعال الكهربائي والقطب الشمسية، الخاليا طاقة استهالك حيث من تحفيزية، كفاءة تطوير إلى املشروع هذا يهدف

 سابًقا املوجود الكهربائي التيار تطبيق جدوى  تقييم وأيًضا املاء. أكسدة تفاعل في تشغيلها ظروف من والتحقق التكلفة حيث

  السعودية. العربية اململكة في صناعي بحجم كهربائي محلول  في

 

 املواد .4

 اإليثانول  O]26H⋅2)3[Ni(NO النيكل نترات

 اختراقها يسهل صغيرة طبقة بدون  كربون  قماش [6H2O⋅Co(NO3)2] الكوبالت نترات

 بالفلور  املشبع القصدير وأكسيد

 سم 2x2 بالتيني كهربائي قطب [NaOH] الصوديوم هيدروكسيد 

 كهربائي قطب Ag/AgCl األيونات منزوع ماء 
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 التجريبية املنهجية .5

 الكهربائي التحسين شروط تحسين 5.1

  الكهربائية األقطاب تركيب 5.1.1

 [6H2O⋅Ni(NO3)2]لـ الكهربائي الترسيب عبر كهربائي قطب 50 توليف سيتم

 تغيير: [6H2O⋅Co(NO3)2]و

A. استخدامها( سيتم 0.8- ،.90- ،1- ،.11- ،.21-) الكهربائي للتيار الحالية الكثافة 

B. استخدامها( سيتم دقيقة 45 دقيقة، 30 دقيقة، 15 دقائق، 5 دقيقتان، ثانية، 15) الترسيب وقت تغيير 

C. الكربون( وقماش بالفلور  املشبع القصدير أكسيد تغيير )سيتم األولية املادة ترسب تغيير 

 الكهربائية األقطاب وصف 5.1.2

 (LSV) الفولتي الخطي واملسح (SEM) لإللكترون املجهري  املسح طريق عن اكهربائيً  اقطبً  50 وصف سيتم

 (5.3 والخطوة 5.2 )الخطوة أكبر بشكل النتائج أفضل ُيظهر الذي الكهربائي القطب تحليل سيتم

 (املورفولوجي) الجزيئي التشكل الوصف 5.2

 )XRD) السينية األشعة حيود 5.2.1 

 )(EDS السينية باألشعة الطاقة تشتت مطيافية 5.2.2 

 )(EDSM السينية باألشعة الطاقة تشتت مطيافية خرائط 5.2.3 

 املاسح االلكتروني املجهر 5.2.4 

 

  والكهروكيمياوي  الشمس ي الوصف 5.3

 التكرار(. لضمان مرة 13 )ُيعاد الفولتي الخطي املسح 5.3.1

 التكرار(. لضمان مرة 13 )يعاد الشمسية الخاليا محاكاة استقرار اختبار 5.3.2

 التكرار(. لضمان مرة 13 )يعاد الكهرل(. إلى الكهربائي القطب )مقاومة نايكويست معيار 5.3.3

  تافل. معيار 5.3.4
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  الخطأ تحليل .6

ة صحة من للتأكد االعتبار بعين املحتملة القياسات كل أخذ تم
ّ
 قبل صحيح بشكل الجهد ُمثّبت معايرة إجراء تم النتائج: ودق

ا. ُمحّضرة حلول  االختبار.
ً
 الكهروكيميائية االختبارات بين األيونات منزوع بماء البالتيني يالكهربائ القطب شطف يتم حديث

 من أقل النتائج بين الفرق  وكان التجارب، جميع تكرار تم الكهربائي. الترسيب تجارب بين واملاء H2SO4 باستخدام وتنظيفه

 املرات. كل في 3%

 

 املستقبلية األعمال .7

  (2021 يوليو.- )مارس املدى قصير مقبل عمل 7.1

 والتقنية. للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة في 2 الفائق شاهين حاسوب باستخدام للكثافة الوظيفية النظرية حساب 7.1.1

 حقيقي. شمس ي بإشعاع القطب اختبار 7.1.2

 والتقنية(. للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة في )موجود صناعي بحجم كهربائي محلول  في القطب اختبار 7.1.3

  الهيدروجينية. للطاقة الدولية املجلة إلى تقديم 7.1.4

  املدى طويل املقبل العمل 7.2

 NiCo2O4/CC الكهربي القطب استخدام يمكن املذهل، التحفيزي  ونشاطه القصير تركيبه ووقت املنخفضة لتكلفته نظًرا

 اسع.و نطاق على للمياه الكهربائي التحليل محطات في األخضر الهيدروجين إلنتاج قريًبا
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  املخاطر تقييم .8

 أي استخدام يتم لن البحث. مراقب مع التجارب قبل ومناقشتها كيميائية مادة لكل املواد سالمة بيانات ورقة قراءة ستتم

 واألقنعة والقفازات املعاطف استخدام سيتم  البيئة. على ضئيلة مخاطر له املشروع هذا فإن وبالتالي خطرة أو سامة مواد

 تستخدم التي التجارب إجراء سيتم بينما بواسطتي التجارب جميع إجراء سيتم التجارب. أثناء األوقات جميع في املعملية

 للمالحظة. آمنة مسافة من أقف بينما البحث مراقب بواسطة H2SO4 تركيز
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