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سیستم میکرو تولید هم زمان توان و گرما 

(mCHP) با پیل سوختی

ابراهیم افشاری

e.afshari@eng.uoi.ac.ir ،استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

ــعه است که موجب افزایش  ــریعا در حال توس تولید انرژی الکتریکی همراه با به کارگیری گرمای تولیدی یک روش س

راندمان و کاهش کلی تلفات می شود. این موضوع عموما به عنوان توان و گرمای ترکیبی (CHP) مطرح است. سیستم های 

CHP دارای اندازه های متنوعی هستند، از اندازه بزرگ که جهت تولید الکتریسته و گرم کردن یک شهر استفاده می شود 

تا واحدهای کوچک که می تواند یک خانه را سرویس دهد. مرز جدید CHP در ساختمان های کوچک مسکونی می باشد. 

ــند. این نیروگاه های کوچک دارای توان  ــعه میکرو CHP (mCHP) می باش تعداد زیادی از تولیدکنندگان، در حال توس

ــند. این ژنراتورها از تکنولوژی های مختلفی  ــده 1 تا 20 کیلو وات می باش الکتریکی 1 تا 15 کیلو وات و گرمای بازیابی ش

 mCHP ــتم های ــوختی از تکنولوژی های جدید بوده که در سیس به عنوان روش تبدیل کننده انرژی بهره می برند. پیل س

ــتفاده شوند. پیل سوختی مستقیما انرژی الکتریکی را از انرژی شیمیایی تولید می کند و راندمان آن بسیار  می توانند اس

باالتر از راندمان موتورهای احتراق داخلی است. همه اجزای پیل های سوختی ثابت و پیل هیچ قسمت متحرکی ندارد. 

عدم قسمت های متحرک باعث شده که پیل سوختی بدون سر و صدا کار کند. دوام و قابلیت اعتماد آن ها نیز باال است 

و آالینده هایی مانند اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ... در پیل سوختی نزدیک صفر هستند. پیل های سوختی 

بالقوه دارای دانسیته انرژی باالتری نسبت به باتری ها می باشند و می توانند به سرعت تغذیه و به سهولت مورد بهره برداری 

ــوختی در این سیستم ها می تواند بسیار قابل توجه باشد. هدف این مقاله  ــی استفاده از پیل س قرار گیرند. از اینرو بررس

معرفی انواع سیستم های mCHP و بررسی با جزئیات عملکرد سیستم mCHP بر پایه پیل سوختی می باشد.

واژگان کلیدی: تولید هم زمان توان و گرما، پیل سوختی، عملکرد

1. مقدمه
زمانی که مکان تولید الکتریسیته از پالنت های مرکزی به مکانی 

ــوان به کارگیری گرمای تولیدی  ــود، ت در نزدیکی کاربر هدایت می ش

ــیته در خطوط انتقال  ــود. حدودا 9 درصد الکتریس امکان پذیر می ش

هدر می رود. بنابراین میزان قابل توجهی صرفه جویی در انرژی زمانی 

ــت و همچنین  ــت یابی اس ــود قابل دس که برق در محل تولید می ش

ــتفاده شود. مزیت  بخش قابل توجهی از گرمای تولیدی می تواند اس

ــیب پذیری  ــت که امنیت انرژی باال می رود و آس ــر CHP این اس دیگ

ــیکل ترکیبی با راندمان باال  ــوط کاهش می یابد. نیروگاه های س خط

ــوان الکتریکی تبدیل  ــترس را به ت ــرژی در دس ــدود 50 درصد ان ح

ــای اتالفی ژنراتور جهت مصرف  می کنند. واحدهای mCHP از گرم

گرمایش و سرمایش استفاده می کنند و راندمان کلی سیستم افزایش 

می یابد و تا حد 80 درصد می رسد که این موضوع به عنوان یک مزیت 

محسوب می شود [1]. 
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ــه دلیل اندازه کوچک واحدهای CHP، توجه به این نکته مهم  ب

است که این واحدها با بازده پایین تر از لحاظ الکتریکی در مقایسه با 

نیروگاه های بزرگ مرکزی کار می کنند. در هر حال اگر گرمای تولیدی 

به نحو مؤثری استفاده شود، بازده کلی می تواند بسیار باالتر از نیروگاه 

ــیته طراحی می شود باشد. عیب  مرکزی که فقط برای تولید الکتریس

دیگر تکیه بر دسترس بودن سوخت پاالیش شده است. نیروگاه های 

مرکزی بزرگ قادر هستند تا سوخت های پاالیش نشده خام نظیر ذغال 

سنگ را به توان قابل استفاده تبدیل کنند. ژنراتورهای کوچک نیاز به 

سوخت های خالص نظیر گاز طبیعی دارند تا به طور تمیز کار کنند. 

به کارگیری وسیع این ژنراتورهای کوچک تقاضا برای این سوخت های 

ــکالت توزیع کمبود  ــده را افزایش می دهد و می تواند مش پاالیش نش

سوخت و تورم قیمت سوخت را فراهم نماید. نهایتا این که نصب یک 

ــاختمان مسکونی کوچک نیازمند اجتماع  واحد mCHP در یک س

ــت. لذا بخش قابل  ــتم های گرمایشی و الکتریکی اس پیچیده سیس

توجهی از تجهیزات اضافی و هزینه مورد نیاز است تا تجهیزات معمول 

گرمایش و تهویه مطبوع با یک سیستم mCHP جایگزین گردد.

mCHP 2. انواع سیستم های

2-1 موتورهای احتراق داخلی
ــتی شایع ترین تکنولوژی  موتورهای احتراق داخلی رفت و برگش

تولید قدرت هستند. این موتور ها یک نامزد ایده آل برای کاربردهایی 

ــی برای آب گرم یا بخار کم فشار وجود دارد.  ــتند که نیاز اساس هس

ــرمایش نیز  ــی می تواند در یک چیلر جذبی جهت س ــی گرمای خروج

ــیال  ــود. در یک موتور احتراق داخلی گرما از طریق س ــتفاده ش اس

ــطحی و گازهای داغ  ــع س خنک کننده موتور، انتقال حرارت تشعش

ــتم های mCHP از نوع موتور احتراق  ــود. سیس ــت آزاد می ش اگزاس

ــن موتور و  ــده، گرمای روغ ــا را از آب ژاکت خنک کنن ــی گرم داخل

خروجی های اگزاست بازیابی می کنند. گرمای خنک کن ژاکت موتور 

ــیوس می باشد  قادر به تولید آب گرم با دمای تقریبی 93 درجه سلس

که حدودا معادل 30 درصد ارزش حرارتی سوخت مصرف شده است. 

موتورهای در حال کار با فشار بیشتر قادر به کارکرد در دمای آب ژاکت 

تا 129 درجه سلسیوس می باشند. دمای گازهای اگزاست عموما بین 

455 تا 649 درجه سلسیوس می باشد. به دلیل اینکه دمای گازهای 

ــت باید باالتر از حد کندانس شدن باشد، فقط بخشی از گرما  اگزاس

می تواند بازیابی گردد. عموما بخار فشار پایین و آب گرم با دمای 110 

درجه سیلسیوس از گرمای اگزاست موتور استخراج می شود [2]. 

 mCHP مزیت های استفاده از موتورهای احتراق داخلی به عنوان

ــترس؛ راه اندازی سریع و  ــامل: محدوده وسیع اندازه های در دس ش

ــودن در حد 95 درصد؛  ــترس ب قدرت خروجی قابل تنظیم؛ در دس

راندمان باال در بارهای جزیی؛ طول عمر باال و سرویس قابل اطمینان 

با درنظر داشتن تعمیرات و نگهداری صحیح، می باشد.

ضمنا ایرادات این موتورها شامل: عملکرد معموال پر سر وصدا و 

آلودگی نسبتا باال به اتمسفر است.

جدول (1) مشخصات کلی سیستم های mCHP با به کارگیری 

موتورهای احتراق داخلی را نشان می دهد. جدول (2) نیز مشخصات 

چند تولیدکننده دستگاه های mCHP که با موتور احتراق داخلی کار 

می کند را خالصه می نماید.

mCHP [ 34 و ] جدول (1): مشخصات کلی موتور احتراق داخلی به عنوان

رنج تولید توان برقی

راندمان

سوخت مورد استفاده
سیکل 

ترمودینامیکی کلالکتریکی

موتور دیزلسیکل دیزلگاز طبیعی،بیو گاز، روغن های سبک وسنگین90-4565-535 کیلووات تا 20 مگا وات

موتور احتراق جرقه ایسیکل اتوگاز طبیعی، بیو گاز، نفتا92-4370-325 کیلووات تا 6 مگاوات

متوسط هزینه سرمایه گذاری به ازای هر 2500-340 یورو*
کیلو وات توان برق تولیدی

هزینه عملکرد و نگهداری به ازای هر 0/015-0/007 یورو*
کیلو وات توان برق تولیدی

انتشار آلودگی بر حسب پوند بر کیلوات با فرض مصرف گاز طبیعیمونو اکسید کربن: 0/006-0/004ناکس: 0/0015-0/037
ساعت با فرض مصرف سوخت دیزلمونو اکسید کربن: 0/001-0/002ناکس: 0/022-0/025

*هزینه ها نتیجه بررسی در سال 2006 میالدی می باشند.
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mCHP جدول (2): مشخصات سازندگان مختلف موتور احتراق داخلی به عنوان

ابعاد (اینچ)مصرف سوخت

سطح صدا بر 
حسب دسیبل

الکتریکی

رنج توان حرارتی بر راندمان
حسب کیلووات

توان الکتریکی بر 
سازندهحسب کیلووات کل

17/8 کیلووات

ارتفاع59/1

532884105YANMAR عمق19/7

پهنا43/3

0/21-0/65 ترم بر 
ساعت

ارتفاع43

5525933/81-11/432-4/7ECOPOWER عمق54

پهنا30

2/85 مترمکعب بر 
ساعت

ارتفاع44

-2692/7187TEDOM عمق51/2

پهنا27/5

---26/3922/51VAILLANT

2-2 میکروتوربین ها
میکروتوربین ها، توربین های گاز کوچک هستند که جهت تولید 

ــتفاده می شوند. بیشتر میکروتوربین ها، دستگاه های  الکتریسیته اس

ــعاعی هستند که با سرعت 90 تا 120 هزار  تک مرحله ای و جریان ش

دور بر دقیقه چرخش می کنند. بیشتر میکروتوربین ها فضایی بیش از 

یک کیوسک تلفن را اشغال نمی کنند و محدوده توان خروجی آن ها 

بین 25 تا 300 کیلووات است. بیشتر سازندگان از طراحی یک شفت 

بهره می گیرند به طوری که کمپرسور، توربین و یک ژنراتور مغناطیسی 

ــفت قرار می گیرند. میکروتوربین ها می توانند توسط  بر روی همان ش

گاز طبیعی، دیزل، گازوییل یا الکل تغذیه شوند.

ــتفاده از میکروتوربین استفاده از قطعات متحرک  مزیت های اس

کمتر نسبت به موتور های احتراق داخلی و لذا دوره تعمیرات نگهداری 

ــک آن ها به ازای توان  ــت. مزیت دیگر، اندازه کوچ آن طوالنی تر اس

تولیدی آن است. ضمنا دارای وزن کم و تولید آالیندگی نسبتا پایین 

ــتند. مزیت دیگر آن امکان استفاده از سوخت های متنوع شامل  هس

سوخت های زائد و بیوسوخت ها است. مشکل عمده میکروتوربین ها، 

ــت. جدول (3) مشخصات سیستم های  راندمان الکتریکی پایین اس

ــا را بیان می کند. جدول (4)  ــا به کارگیری میکروتوربین ه mCHP ب

مشخصات چند تولیدکننده دستگاه های mCHP که با میکروتوربین 

کار می کند را خالصه می کند. 

mCHP [ 3 4 و ] جدول (3): مشخصات کلی میکروتوربین به عنوان

تولید توان الکتریکی بر 
حسب کیلووات

راندمان ها
نسبت توان به سوخت مورد استفاده

گرما کلالکتریکی

گازطبیعی، دیزل، پروپان،کروزن، 15-30015-3065-90
میکروتوربین0/8-0/2بیوگاز، گاز فلر

متوسط هزینه سرمایه گذاری به ازای هر 2500-900 یورو*
کیلووات توان برق تولیدی

هزینه عملکرد و نگهداری به ازای هر کیلووات 0/021-0/006 یورو*
توان برق تولیدی

انتشار آلودگی بر حسب ppmناکس: 50-3، مونواکسید کربن: 3-50

*هزینه ها نتیجه بررسی در سال 2006 میالدی می باشند
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2-3 موتورهای سیکل رانکین 
اصوال موتورهای سیکل رانکین به دلیل راندمان تبدیل الکتریکی 

نسبتا پایین به عنوان یک تکنولوژی کاربردی پذیرفته نیستند. در هر 

حال اگر راندمان الکتریکی از اهمیت کمتری برخوردار باشد، موتورهای 

سیکل رانکین به دلیل سادگی نسبی و مشخصات عملکردی و دوام 

ــتند. سیکل رانکین از یک سیال استفاده می کند  خوب پذیرفته هس

که در اثر گرم شدن تبخیر می شود و جهت تولید کار انبساط می یابد. 

بخار خروجی کندانس می شود و مایع به بویلر جهت تکرار سیکل پمپ 

می شود. سیال عامل عموما آب است؛ ولی سایر سیاالت نیز می تواند 

ــود. موتور رانکین خودش می تواند یک موتور پیستونی یا  استفاده ش

توربین باشد. 

در مقایسه با سایر تکنولوژی ها، موتورهای سیکل رانکین دارای 

یکی از پایین ترین راندمان های تبدیل الکتریکی است. راندمان حرارتی 

ــیکل رانکین  ــایر تکنولوژی های در رقابت نیز باالتر از موتورهای س س

است. مزیت سیکل رانکین برای نیروگاه ها این است که سیال کاری 

مایع است، بیشتر اوقات این مایع آب است که یک منبع ارزان و آماده 

ــیکل رانکین یک لوپ بسته است و شامل کندانسور  است. چون س

می باشد بازیابی حرارت می تواند به سادگی در کندانسور حاصل گردد. 

اطالعات خیلی کمی در خصوص هزینه های استفاده از سیکل رانکین 

در سیستم های mCHP موجود است. جدول (5) اطالعات 2 سازنده 

را خالصه می کند.

mCHP جدول (4): مشخصات سازندگان میکرو توربین به عنوان

ابعاد (اینچ)مصرف سوخت

سطح صدا بر 
حسب دسیبل

الکتریکی

توان حرارتی راندمان
(کیلو وات)

توان الکتریکی 
سازنده(کیلو وات) کل

14700 بیتییو بر 
کیلووات ساعت

ارتفاع70

6523--15CAPSTONE عمق60

پهنا30

192 کیلووات

ارتفاع83

6026-11050GREENVIROMENT عمق30

پهنا77

362

ارتفاع88/7

622975172100ELLIOT عمق128/1

پهنا33/5

-

ارتفاع71/25

703077155100TURBEC عمق109

پهنا35/4

.mCHP [2] جدول (5): مشخصات سازندگان موتور سیکل رانکین به عنوان

مصرف 
ابعاد بر حسب اینچسوخت

سطح صدا بر 
حسب دسیبل

الکتریکی

رنج توان حرارتی بر راندمان
حسب کیلووات

توان الکتریکی بر 
سازندهحسب کیلووات کل

-

ارتفاع49/6

54-94182POWERBLOCK عمق32/6

پهنا24/4

-

ارتفاع34/2

-1790112/5COGEN عمق15/7

پهنا23/6
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2-4 موتورهای استرلینگ
ــیکل استرلینگ از یک منبع حرارت خارجی استفاده می کند  س

که می تواند هر یک از محصوالت پایه نفتی یا حتی انرژی خورشیدی 

ــد. هیچ احتراقی در سیلندرهای موتور اتفاق نمی افتد. عملکرد  باش

ــاس رفتار مقدار ثابتی هوا یا گازی نظیر  ــترلینگ بر اس یک موتور اس

ــیلندرهای موتور محبوس است.  ــت که در س هلیوم یا هیدروژن اس

ــیال  ــترلینگ به س ــدر رفت گرمای موتور اس ــده ای از ه بخش عم

ــود که این موضوع  ــت منتقل می ش خنک کن به جای گازهای اگزاس

موتور استرلینگ را برای تولید گرما و توان هم زمان مناسب می سازد. 

ــیوس می باشد.  دماهای معمول عملکرد از 650 تا 800 درجه سیلس

ــدار هدر رفت باالی حرارت  ــن دماهای عملکرد باال می تواند به مق ای

ــیال  ــی س ــود. گرمای هدر رفت می تواند از طریق لوله کش تبدیل ش

ــی گازهای  ــط کانال کش ــط یک مبدل حرارتی وتوس خنک کن توس

ــتفاده  ــت از طریق یک مبدل حرارتی جهت تولید آب گرم اس اگزاس

ــود. بعضی از مزایای موتورهای استرلینگ شامل: احتراق مخلوط  ش

سوخت و هوا به دلیل منبع حرارت خارجی دقیق تر کنترل می شود؛ 

ــوخت مشتعل نشده به دلیل فرآیند احتراق پیوسته حذف  انتشار س

ــه منجر به بازه های  ــت ک ــود؛ روغنکاری کمتری مورد نیاز اس می ش

طوالنی تر بین اورهال ها می شود؛ نیازبه طراحی ساده تر دارد، سوپاپ 

ــوخت و دریافت خیلی ساده هستند؛  ــت و سیستم های س نیاز نیس

عملکرد کم صدا و کم ارتعاش؛ سرویس نگهداری کم و اطمینان باال؛ 

قابلیت چند سوخته بودن و طول عمر باال، می باشد.

ــامل: هزینه های باال؛ راندمان  هرچند که برخی معایب آن نیز ش

ــن؛ نیاز به مبدل های حرارتی ورودی و خروجی با قابلیت تحمل  پایی

فشار سیال کاری و اثرات خوردگی؛ اندازه بزرگ موتور نسبت به توان 

ــریع توان به  ــت و قابلیت تغییر س تولیدی و قدرت خروجی ثابت اس

ــت. جدول (6) مشخصات کلی سیستم های  سطح دیگر مشکل اس

ــا را بیان می کند. جدول (7)  ــا به کارگیری میکروتوربین ه mCHP ب

ــخصات عملکردی چند تولیدکننده دستگاه های mCHP که با  مش

موتور استرلینگ کار می کند را خالصه می نماید.

mCHP [3] جدول (6): مشخصات کلی موتورهای استرلینگ به عنوان

تولید توان الکتریکی 
بر حسب کیلووات

راندمان ها
سوخت مورد استفاده

کلالکتریکی

موتور استرلینگگاز طبیعی،گازوییل،الکل،بوتان3-15002565-95

متوسط هزینه سرمایه گذاری به ازای هر کیلووات توان برق تولیدی4500-2500 یورو*

هزینه عملکرد و تعمیرات نگهداری به ازای هر کیلووات توان برق تولیدیدر دسترس نیست

انتشار آلودگی حدود 10 برابر کمتر از سیکل اتو تولید می کند

*هزینه ها نتیجه بررسی در سال 2006 میالدی می باشند

 mCHP جدول (7): مشخصات سازندگان موتور استرلینگ به عنوان

مصرف 
ابعاد بر حسب اینچسوخت

سطح صدا بر 
حسب دسیبل

الکتریکی

راندمان
رنج توان حرارتی بر 
حسب کیلووات

توان الکتریکی بر 
سازندهحسب کیلووات کل

-

ارتفاع39/37

6724958-252-9 CLEANGEN POWER-
STIRLING عمق27/5

پهنا57/1

----169212-150/5-3 INSPIRIT MICRO CHP
APPLIANCE

7/3 کیلووات

ارتفاع35/4

-159661VIESSMANN عمق18/9

پهنا18/9
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5-2 پیل های سوختی
پیل سوختی یک مبدل انرژی الکتروشیمیایی می باشد که از سه 

جز اصلی آند، کاتد و الکترولیت تشکیل شده است. پیل های سوختی 

شبیه به باتری هستند به طوری که از طریق واکنش الکتروشیمیایی 

و بدون احتراق مستقیم سوخت برق DC تولید می کنند. عموما یک 

پیل سوختی هیدروژن و اکسیژن را به صورت الکتروشیمیایی واکنش 

ــد. این  ــیته و گرما می باش می دهد و محصول واکنش آب و الکتریس

ــامل عبور سوخت دارای پایه هیدروژن بر روی آند می باشد  فرآیند ش

ــتی اتفاق می افتد و سوخت را به دو  به طوری که یک واکنش کاتالیس

ــمت آند گاز هیدروژن  جزء یون ها و الکترون ها تبدیل می کند. در س

یونیزه شده و طی واکنش گرمازا الکترون و یون تولید می کند. یون ها 

از آند و از طریق الکترولیت به سمت کاتد غنی از اکسیژن می روند. در 

سمت کاتد اکسیژن با الکترون های گرفته شده از الکترود و یون های 

منتقل شده توسط الکترولیت واکنش داده وآب تولید می کند. برای 

ــه واکنش ها به صورت هم زمان اتفاق بیفتد، الکترون های تولید  اینک

ــمت آند باید از یک مدار الکتریکی به سمت کاتد حرکت  ــده در س ش

ــوختی می تواند توسط تابع گیبس تحلیل  کنند. عملکرد یک پیل س

ــود. انرژی آزاد گیبس یک واکنش، مشخص کننده ماکزیمم کاری  ش

است که از ترکیب دو ماده در یک واکنش شیمیایی می توان به دست 

آورد. ماکزیمم کار تئوری اختالف انرژی آزاد گیبس واکنش دهنده ها 

و محصوالت واکنش شیمیایی است.

Wmax=Greact-Gprod  (1)

ــرژی مفید  ــبت ان ــایل تبدیل انرژی به صورت نس ــان وس راندم

خروجی به انرژی ورودی تعریف می شود. در مورد پیل سوختی، انرژی 

مفید خروجی، انرژی الکتریکی و گرمایی است و انرژی ورودی انتالپی 

هیدروژن است. با فرض که کل انرژی آزاد گیبس به انرژی الکتریکی 

تبدیل شود، ماکزیمم راندمان تئوری پیل برابر است با:

F.C
G
H

Δ
η =

Δ   (2)

ــوختی در حالت ایده آل عموما بین 82- راندمان کل یک پیل س

94 درصد است که البته به دلیل تلفات اهمی ناشی از قطبش غلظت 

و قطبش اکتیواسیون راندمان آن کمتر می شود.

جدول (8) مشخصات کلی سیستم های mCHP با به کارگیری 

پیل سوختی را بیان می کند.

mCHP [2 4 و ] جدول (8): مشخصات کلی پیل های سوختی به عنوان

رنج تولید توان الکتریکی بر 
حسب کیلووات

راندمان ها

سوخت مورد استفاده کلالکتریکی

پیل سوختیگاز طبیعی، هیدروژن1-300040-5780-85

متوسط هزینه سرمایه گذاری به ازای هر کیلووات توان برق تولیدی3000-1000 دالر*

هزینه عملکرد و تعمیرات نگهداری به ازای هر کیلووات توان برق تولیدی0/01-0/005 دالر*

ناکس: 0/00005
انتشار آلودگی بر حسب ppmمونواکسید کربن: 0/00002

*هزینه ها نتیجه بررسی در سال 2003 میالدی می باشند

2-5-1 پیل سوختی غشا پلیمری

ــون به عنوان  ــا پلیمری از یک پلیمر هادی ی ــوختی غش پیل س

ــتفاده می کند. الکترولیت به خوبی در دماهای پایین  الکترولیت اس

ــیوس که  کار می کند، عموما در دمای حدود 80 تا 100 درجه سیلس

امکان راه اندازی سریع را فراهم می نماید. هیدروژن به عنوان سوخت 

ــیژن به کاتد تغذیه می شود.  ــتفاده می شود، و هوا یا اکس در آند اس

ــکل (1) یون های هیدروژن و الکترون ها، از سوخت در آند  مطابق ش

تولید می شوند. یون های هیدروژن از الکترولیت به سمت کاتد حرکت 

ــد. الکترون ها از طریق یک مدار خارجی حرکت می کنند تا با  می کنن

پیوستن به یون های هیدروژن و اتم های اکسیژن در کاتد، آب و گاز های 

محصول را تولید کنند. الکترولیت جامد آب را جذب نمی کند. چون 

ــت به منظور گرفتن توان  ولتاژ عملکردی هر پیل حدود 0/7 ولت اس

مورد نیاز از پیل سوختی، تعدادی تک پیل را با هم سری کرده تا توده 

ــوختی غشا پلیمری نیازمند حفظ  پیل ساخته شود.عملکرد پیل س

ــخصی آب در پیل سوختی است. ضمنا مقدار بیش از حد  مقدار مش

آب موجب از کار افتادن پیل می شود. سطح بهینه آب موارد مرتبط 
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با مدیریت آب را می طلبد به طوری که میزان آب باقی مانده در استک 

پیل سوختی و میزان آب دفع شده باید با دقت کنترل شود. 

شکل (1): توده پیل سوختی غشا پلیمری [5]

ــده در استک پیل سوختی غشا پلیمری را  مقدار گرمای تولید ش

می توان از رابطه زیر به دست آورد 

Qgen=(1.482-Vcell)Incell  (3)

ــدی، توده پیل را به صورت  ــه باال با این فرض که آب تولی معادل

ــت آمده است. اگر آب  ــیوس ترک کند به دس مایع 25 درجه سیلس

تولیدی استک را به صورت بخار ترک کند رابطه زیر مناسب تر است.

Qgen=(1.254-Vcell)Incell   (4)

ــوختی در ارتباط با  ــا در یک پیل س ــل اینکه تولید گرم ــه دلی ب

ــتر گرما در الیه های کاتالیست، غالبا  ــد، بیش افت های ولتاژ می باش

ــا به دلیل تلفات اهمیک و همچنین  ــمت کاتد، سپس در غش در س

ــود. گرمای  ــیته تولید می ش ــادی الکتریس ــای جامد ه در بخش ه

تولیدشده ابتدا توسط هدایت گرمایی از طریق بخش های جامد پیل 

سوختی شامل الکترودها منتقل می شود. بخشی از گرما به گازهای 

ــی از گرما به ماده خنک کن از  ــود، بخش واکنش دهنده منتقل می ش

ــود و بخشی به لبه انتهایی پیل منقل  طریق جابه جایی منتقل می ش

شده و از طریق جابه جایی طبیعی و تشعشع به محیط اطراف منتقل 

می گردد.

ــاره شده در باال امکان استفاده از پیل سوختی  انرژی گرمایی اش

غشا پلیمری در CHP را فراهم می کند. شکل (2) دیاگرام به کارگیری 

پیل سوختی غشای پلیمری به صورت CHP را نمایش می دهد.

CHP [5] شکل (2): پیل سوختی غشای پلیمری به صورت

ــری به عنوان  ــا پلیم ــوختی غش ــتفاده از پیل س مزیت های اس

mCHP شامل: غشای جامد مشکالت خوردگی و مدیریت الکترولیت 

ــریع تر  ــتم س را کاهش می دهد؛ به دلیل دمای عملکرد پایین، سیس

ــیته توان باال؛ اثرات سوی گرمایی و صوتی  راه اندازی می شود؛ دانس

ــاده؛  ــرده بودن، حجم و وزن پایین؛ و عملکرد س ــی پایین؛ فش خیل

ــوخت های  ــد صفر؛ تنوع کارکرد با س ــت محیطی در ح آلودگی زیس

مختلف، می باشد. 

ــوختی غشای  ــتم های به کارگیرنده پیل س برخی از معایب سیس

پلیمری شامل: قیمت باالی کاتالیست(پالتینیوم)؛ کاتالیست پالتینیوم 

نسبت به اثر سمیت مونواکسید کربن بسیار حساس است، لذا استفاده 

ــید کربن در سوخت های  از یک راکتور اضافی جهت کاهش مونواکس

ــت؛ هرگز نباید در دمای پایین تر از صفر  هیدروکربنی یا الکل نیاز اس

ــن، انرژی گرمایی  ــد و دمای عملکرد پایی ــیوس کار کن درجه سیلس

کمتری فراهم می کند، می باشد. جدول (9) مشخصات فنی سازندگان 

پیل سوختی غشای پلیمری به صورت mCHP را مشخص می کند.

2-5-2 پیل سوختی اکسید جامد

ــرامیکی هادی یون  ــید جامد از یک ماده س ــوختی اکس پیل س

اکسیژن به عنوان الکترولیت استفاده می کند. آند پیل معموال ترکیبی 

ــامل نیکل، ایتریا و زیکونیوم پایدار شده است. کاتد دارای ساختار  ش

ــت که عموما از النتانوم منگنیت ساخته می شود. کلیه  متخلخل اس

ــاخت پیل سوختی اکسید جامد به حالت  ــتفاده در س مواد مورد اس

جامد است. این پیل ها در دمای بین 800 تا 1000 درجه سیلسیوس 

ــود و پیل  ــل می کنند. هیدروژن یا متان می تواند به آند تغذیه ش عم

ــوختی اکسید جامد می تواند اکسیژن یا هوا را در کاتد به کارگیری  س

کند. دو نوع طراحی استوانه ای و صفحه ای پیل سوختی اکسید جامد 
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mCHP جدول (9): مشخصات سازندگان پیل سوختی غشای پلیمری به عنوان

ابعاد بر حسب اینچمصرف سوخت
سطح صدا بر حسب 
دسیبل الکتریکی

توان حرارتی بر راندمان
حسب کیلووات

توان الکتریکی بر 
سازندهحسب کیلووات کل

15/33 کیلووات

ارتفاع55/1

-3075-806/9-7/64/6AVANTI عمق22

پهنا47/2

-

ارتفاع70

60-905/865CLEAREDGE/
POWER عمق27

پهنا36

ــتوانه ای حذف نیاز به  ــکل 3). یک مزیت طراحی اس وجود دارد (ش

آب بندی خیلی منسجم در دما های باال است؛ ولی طراحی صفحه ای 

از نظر ساخت ساده تر است. 

شکل (3): پیل سوختی اکسید جامد [6]

در واکنش های پیل سوختی اکسید جامد، هیدروژن یا مونوکسید 

ــوخت با یون های اکسید در حال حرکت در  کربن موجود در جریان س

الکترولیت واکنش می دهد. این واکنش ها آب و دی اکسید کربن تولید 

می کند و الکترون ها را به سمت آند پراکنده می کند. الکترون ها از بار 

خارجی عبور کرده و به کاتد برمی گردند. در کاتد الکترون ها جهت یونیزه 

ــتفاده می شوند. سپس یون های  ــیژن هوا اس کردن مولکول های اکس

اکسیژن به الکترولیت ها وارد می شوند و فرآیند مجددا آغاز می شود.

ــید جامد عموما شامل پردازنده سوخت،  یک پیل سوختی اکس

ــوختی، اینورتر، منبع ذخیره گرما و متعلقات معمول  استک پیل س

ــوخت اقدام بر روی سوخت  ــد. اصلی ترین هدف پردازنده س می باش

ــوخت شامل سولفور  ــت. اقدامات انجام گرفته بر روی س ورودی اس

ــوخت ورودی دارای  ــد. درصورتی که س ــی و رفورمینگ می باش زدای

ــد موجب غیر فعال شدن کاتالیست آند  ــولفور باش کمترین مقدار س

ــل را کاهش می دهد. عملیات  ــده و به طور قابل توجهی ولتاژ پی ش

رفورمینگ جهت استحصال هیدروژن از سوخت به چند نوع مختلف 

انجام می شود که یکی از انواع متداول آن عملیات رفورمینگ توسط 

ــته  ــت. این عملیات معموال در یک مبدل حرارتی لوله پوس بخار اس

انجام می شود؛ به طوری که ترکیب سوخت و بخار وارد تیوب می شود 

و جریان گاز های گرم کوره وارد پوسته می شود تا لوله های ساخته شده 

ــت نیکل را جهت انجام رفورمینگ گرم نماید. شکل (4)  از کاتالیس

دیاگرام به کارگیری پیل سوختی اکسید جامد در سیستم mCHP را 

نمایش می دهد.

CHP [6] شکل (4): پیل سوختی اکسید جامد به صورت
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ــکل (4)، گاز طبیعی وارد سیستم شده و جهت غلبه  مطابق ش

ــار فشرده می شود. گاز طبیعی در یک شیر سه راهه مجزا  بر افت فش

ــود و بقیه وارد  ــولفورزدایی می ش ــود، بخشی از وارد واحد س می ش

مشعل می شود. سولفور توسط کربن اکتیو دما پایین زدوده می شود 

و راندمان سیستم افزایش می یابد. سپس گاز طبیعی تمیز پیش گرم 

ــود. مخلوط وارد رفورمر بخار در دمای  شده و با بخار مخلوط می ش

باالتر از 400 درجه سیسلسیوس می شود که هیدروکربن های زنجیره 

ــی از متان ابتدائا به هیدروژن و مونوکسید کربن تبدیل  بلند و بخش

می شود. این گاز وارد آند پیل سوختی می شود که متان باقی مانده در 

ابتدا تبدیل شده و هیدروژن الکترو اکسید می شود. 

ــمت کاتد تزریق می شود، هوای وارد شده به  هم زمان هوا به س

سیستم فیلتر شده و قبل از ورود، فشرده و سپس پیش گرم می شود. 

ــخصی در اطراف مبدل عبور می کند و مستقیما به  ضمنا بخش مش

محفظه احتراق وارد می شود تا دمای مشعل را کنترل کند. گازهای 

ــده و با هوای اضافی و گاز  ــت آند وکاتد هم اکنون مخلوط ش اگزاس

طبیعی در محفظه احتراق می سوزد. گاز داغ محصول به رفورمر بخار 

ــه رفورمنیگ  و مبدل حرارتی جریان می یابد تا گرمای مورد نیاز پروس

را تامین نماید. این گاز داغ سپس با جریان گاز طبیعی، آب تغذیه و 

ــتم گرمایش مرکزی  هوای کاتد، قبل از انتقال حرارت نهایی با سیس

تبادل حرارت می کند، نهایتا آب گرم گرمایش مرکزی به مخزن ذخیره 

پمپ می شود.

پیل های سوختی اکسید جامد دارای مزیت های مختلف از دیدگاه 

mCHP می باشند. این مزایا شامل: دماهای عملکرد باالی پیل برای 

اجزای دارای عملکرد توسط گرما مورد توجه هستند؛ ساختار آن کلیه 

ــختی مدیریت آب را خنثی  ــوارد مرتبط با مدیریت الکترولیت یا س م

ــت  ــور نیکل در کاتد می تواند به عنوان یک کاتالیس می کند؛ و حض

ــتفاده شود و نیاز به رفورمر حذف و هزینه ها  تبدیل کننده داخلی اس

کاهش می یابد.

پیل های سوختی اکسید جامد دارای معایبی نیز هستند. دماهای 

ــاختار می شود و همچنین، دماهای  باال موجب پیچیدگی مواد و س

ــکیل  باال ولتاژ مدار باز را کاهش می دهد، زیرا انرژی آزاد گیبس تش

ــان الکتریکی  ــود و موجب کاهش راندم ــوالت منفی تر می ش محص

می شود. در هر حال مزیت مقدار گرمای هدر رفت بر کاهش کوچک 

راندمان الکتریکی غلبه می کند.

ــازندگان استفاده کننده از پیل  ــخصات فنی س جدول (10) مش

سوختی اکسید جامد به صورت mCHP را مشخص می کند.

3. مقایسه و نتیجه گیری 
ــده در فصل دوم در خصوص  مطابق با مباحث و جداول ارائه ش

ــتم های mCHP، می توان  ــای انواع سیس ــرح عملکرد و ویژگی ه ش

ــرح ذیل مقایسه نمود.  تکنولوژی های مختلف را به صورت کلی به ش

البته این مقایسه بسیار کلی می باشد و ممکن است با توجه به تنوع 

ــازندگان تکنولوژی مورد نظر و شرایط بهره برداری تغییرات داشته  س

ــد. مقایسه تکنولوژی های مختلف از جنبه های مختلف می تواند  باش

ــام پذیرد به عنوان مثال از لحاظ تولید آالیندگی، تکنولوژی های  انج

mCHP جدول (10): مشخصات سازندگان پیل سوختی اکسید جامد به عنوان

ابعاد بر حسب اینچمصرف سوخت
سطح صدا بر حسب 
دسیبل الکتریکی

رنج توان حرارتی بر راندمان
حسب کیلووات

توان الکتریکی بر 
سازندهحسب کیلووات کل

-
ارتفاع64/5

-35-30951/81HEXIS عمق22/8

پهنا24/4

-

ارتفاع39/7

4760850/3-0/540/5-1/5BLUEGEN عمق23/6

پهنا26

-

ارتفاع32/1

-5785-6012GENNEX عمق16/9

پهنا15/7
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ــایر تکنولوژی ها دارای تولید آالینده  ــوختی از س به کارگیرنده پیل س

ــتفاده کننده از موتور احتراق  ــت در عوض تکنولوژی اس کمتری اس

داخلی با توجه به ماهیت خود دارای بیشترین انتشار آالیندگی است. 

از لحاظ هزینه تهیه و تعمیرات- نگهداری، به نظر می رسد تکنولوژی 

ــت ولی  ــترس تر اس ــی از بقیه ارزان تر و در دس ــور احتراق داخل موت

تکنولوژی موتور استرلینگ از بقیه گران تر می باشد. ضمنا تکنولوژی 

ــبت به سایر تکنولوژی ها از  موتور احتراق داخلی و میکرو توربین نس

لحاظ تجاری بودن و سابقه به کارگیری در منازل پیشرو می باشد. سایر 

تکنولوژی ها نظیر پیل سوختی و موتور استرلینگ وسیکل رانکین در 

حال تحقیق و توسعه می باشند. از لحاظ راندمان الکتریکی تکنولوژی 

ــوختی در مقایسه با سایر تکنولوژی ها برنده است و تکنولوژی  پیل س

ــیکل رانکین کمترین راندمان الکتریکی را دارد. از لحاظ راندمان  س

ــد  ــی مجموع راندمان های الکتریکی و گرمایی به نظر می رس کل یعن

کلیه تکنولوژی ها با اختالف کمی با هم رقابت می کنند. در هر حال 

استفاده توام از گرمای تولید شده در دستگاه های mCHP، می تواند 

نقش بسیار موثری در صرفه جویی انرژی مصرفی داشته باشد.
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