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چکیده
هدف از ارائه اين مقاله ،بررسی انرژی و اگزرژی سيستم ترکيبی توربينگاز مجهز به پيل
سوختی اکسيدجامد لولهای با سوخت هيدروژن است .کلية اجزای سيستم ،جداگانه بهکمک
روابط ترموديناميکی مدلسازی شده و برای پيل سوختی بهکارگرفتهشده يک تحليل
الکتروشيميايی مجزا انجام شده است .آثار پارامترهای مختلف بر راندمان حرارتی و اگزرژی
سيستم و ميزان نرخ نابودی اگزرژی کل سيستم و تکتک اجزای سيستم موردمطالعه قرار
گرفته است .برای سنجش صحت کار ،نتايج حاضر با نتايج مراجع معتبر مقايسه و مطابقت
خوبی مشاهده شده است .نتايج شبيهسازی نشان میدهد با افزايش دمای ورود به توربين،
راندمان حرارتی و اگزرژی سيستم ترکيبی کاهش میيابد ،اين در حالی است که توان سيستم
افزايش میيابد .همچنين افزايش دمای ورود به توربين ،باعث افزايش نرخ نابودی اگزرژی
شده ،افزايش نسبت فشار ،باعث کاهش نرخ نابودی اگزرژی سيستم میشود .نتايج تحقيق
نشان داد  %81برگشتناپذيری سيستم ناشی از پيل سوختی و محفظه احتراق (%41
برگشتناپذيری سهم پيل سوختی اکسيد جامد ،و  %40سهم محفظة احتراق) است .همچنين
سيستم ترکيبی دارای راندمان %58/4است ،درحالیکه سيستم بدون پيل سوختی دارای
راندمان  %31است که نشان از عملکرد فوقالعادة سيستم ترکيبی دارد.

 -1مقدمه
با توجه به روند روبهرشد مصرف انرژی در جهان استفاده از
روشها و سيستمهای جديد توليد انرژی با بازدهی باال و
آاليندگی پايينتر در اولويت قرار گرفته است .امروزه با
گسترش سيستمهای مختلف توليد انرژی ،روشهای
گوناگونی مانند استفاده از انرژی خورشيدی ،انرژی باد،
پيلهای سوختی ،ميکروتوربينها و ديزل ژنراتورها
موردتوجه قرار گرفتهاند که هرکدام از اين روشها دارای
مزيتها و معايب مخصوص به خودند .داشتن يک سيستم
توليد انرژی قابلاعتماد ،کمهزينه و هميشه در دسترس،
استفاده از پيلهای سوختی را بهعنوان يک کانديدای مهم
معرفی کرده است .پيل سوختی ،يک دستگاه

الکتروشيميايی است که طی واکنش بين هيدروژن و
اکسيژن ،الکتريسيته و گرما توليد میکند .پيل سوختی،
نسبتاً آرام و بیصداست؛ به همين دليل برای توليد برق
محلی مناسب است ]1[ .همچنين پيل سوختی بهعنوان
يک فناوری نو برای توليد توان در توربينهایگازی به کار
گرفته شده ،باعث افزايش بازده تا  %60میشود ،درحالیکه
در توربينهای گازی معمولی ،بهعلت تلفات زياد در محفظة
احتراق ،بازده در حدود  %30تا  %35است .از ميان انواع پيل
سوختی ،نوع اکسيد جامد بهدليل راندمان زياد ،آلودگی کم،
تنوع سوخت مصرفی و از همه مهمتر دمای باالی گاز
خروجی ،بهترين گزينه برای استفاده در توربين گازی به
شمار میرود؛ به همين دليل در سالهای اخير ،اين

* پست الکترونيک نويسنده مسئولH.pourmirzaagha@yahoo.com :
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مکانيک و هوافضا  ،دانشگاه آزاد اسالمی،
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تکنولوژی بسيار موردتوجه قرار گرفته است [ 2و .]3
تحقيقات در زمينة پيل سوختی اکسيد جامد از اواخر
دهة 50ميالدی آغاز شد ولی نتايج يک مدل سادة پيل
سوختی اکسيد جامد در اواسط دهة  80انتشار يافت.
بنابراين اولين مقاالت در زمينة سيستمهای ترکيبی پيل
سوختی اکسيد جامد به اوايل دهة  90برمیگردد .مفهوم
بهکارگيری توربين گاز در کنار پيل سوختی ،سالهاست که
شناخته شده و تاکنون تحقيقات زيادی با استفاده از قانون
اول ترموديناميک بر روی آن انجام شده است .در سال
 ،2000ماسارادو و لوبلی مطالعهای مفهومی دربارة بررسی
عملکرد سيکل ترکيبی انجام دادند ]4[ .مدل رياضی
ارائهشده توسط آنها ،عملکرد پيل را در حالت يکنواخت و
پايدار شبيهسازی میکرد .کاستامگنا و همکاران ،طراحی و
عملکرد سيستمی متشکل از ميکروتوربين گاز با بازياب
حرارتی و پيل سوختی اکسيد جامـد دما باال را آزمايش
کردند ]5[ .همچنين کارهای متعدد ديگری در اين زمينه
توسط محققان مختلف مانند چـان و همکاران [ 6و ]7
انجام شده است .يانگ و همکاران [ ]8دو سيستم با بهسازی
سوخت بهصورت داخلی و خارجی در نظر گرفتند و تأثير
محدوديت در اختالف دمای استک پيل سوختی را بر
عملکرد آنها بررسی کردند .پارک و همکاران [،]9
مشخصات طراحی و عملکرد يک سيستم ترکيبی را با
درنظرگرفتن يک توربين گاز مشخص بررسی کردند .در
بيشتر تحقيقات مذکور ،عملکرد سيستم ترکيبـی پيل
سوختی و توربين گاز با توجه به قانون اول ترموديناميـک
بررسی شده است .همچنين کارهای گوناگون ديگری با
درنظرگرفتن قانون دوم ترموديناميک بر روی اين سيستم
انجام شده که به بررسی قانون دوم ترموديناميک بر روی
سيستم و هريک از اجزای آن میپردازد و نرخ
برگشتناپذيری را در اجزای سيستم بررسی میکند .آناليز
اگزرژی ،تکنيکی برای طراحی بهتر و بهبود آناليز
سيستمهای انرژی است ]10[ .اين روش از قانون دوم
ترموديناميک و بقای جرم و انرژی بهطور همزمان استفاده
میکند.
کاليس و همکارانش [ 11و  ]12به بررسی و تجزيه و تحليل
قانون دوم ترموديناميک يک سيکل توربين گاز ترکيبی با
پيل سوختی اکسيد جامد پرداختند .نتايج تحقيق آنها
نشان داد بيشترين نرخ نابودی اگزرژی در پيل سوختی رخ
میدهد؛ اين نرخ نابودی اگزرژی باال بهدليل راندمان پايين

واکنش شيميايی است که در پيل سوختی رخ میدهد .با
وجود راندمان باالی الکتريکی پيل سوختی ،بيشترين نرخ
نابودی اگزرژی در پيل سوختی است که بهدليل تعداد زياد
واکنشهای شيميايی و الکتروشيميايی است .بهطور مشابه،
محفظه احتراق نيز بهدليل انجام واکنش شيميايی نرخ
باالی نابودی اگزرژی را دارد .همچنين نتايج نشان داد نرخ
نابودی اگزرژی توربين و کمپرسور بهدليل راندمان باال و
نرخ کم انرژی جريان در اين اجزا بسيار کم است .پيشنهاد
آنها اين بود که در طراحی و کنترل سيستمهای هيبريدی،
بايد نگاه اصلی بر روی اجزايی باشد که باالترين نرخ نابودی
اگزرژی را دارد.
گرانوسکی و همکارانش [ ]13نيز به بررسی عملکرد اگزرژی
سيکل ترکيبی پرداختند .آنها مشابه کاليس نشان دادند
باالترين نرخ نابودی اگزرژی بهترتيب در پيل سوختی و
محفظه احتراق است اما در مدل آنها اختالف نرخ نابودی
اگزرژی بين محفظه احتراق و پيل سوختی کمتر از %5
است .صادق مطهر و علیاکبر عالم رجبی [ ]14به بررسی
آناليز اگزرژی يک سيستم هيبريدی همراه با تزريق بخار
پرداختند .در تحقيق آنها ،از گاز خروجی از توربين برای
گرمکردن و ايجاد بخار استفاده شده است .ويليامز و
همکارانش [ ]15به بررسی سيستم هيبريدی و راهکار
دستيابی به باالترين راندمان حرارتی پرداختند .کريستسن
واشر و فرانز جوس [ ]16به بررسی رفتار سيستم هيبريدی
با ظرفيت  25مگاوات در حالت پايا و ناپايا و در حالت خارج
از نقطه طراحی پرداختند.
دانستن سهم هريک از اجزا از نرخ برگشتناپذيری کل
سيستم ،میتواند منشأ بهبود و اصالح در اجزا و فرآيند
سيستم شود .هسلی و همکاران [  17و  ]18در دو مطالعة
جداگانه ،به بررسی تخريب اگزرژی و آنتروپی توليدی در
يک سيستم ترکيبی پرداختند .آنان نشان دادند با
اضافهشدن پيل سوختی به توربين گاز ،بازده قانون اول به
ميزان  27/8درصد افزايش میيابد.
در مقالة حاضر ،سيستم ترکيبی که در شکل ( )1نشان داده
شده ،از ديدگاه انرژی و اگزرژی مورد تحليل و بررسی قرار
گرفته است ]17[ .در اين تحقيق ،مدل پيل سوختی
بهصورت کامل با روابط ترموديناميکی مدلسازی شده
است .سوخت مصرفی پيل سوختی هيدروژن است .ابتدا
روابط الکتروشيميايی پيل سوختی بهکمک روابط
ترموديناميکی ،مدل و سپس با سيستم توربين گاز کوپل
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شده است .برای حل معادالت غيـرخطی از روش نيوتن-
رافسـون استفاده شده است .اين مـدلسازی در نرمافزار
متلب بهصورت کد نوشته شده است .سيستم موردمطالعه
شامل  6جزء است :کمپرسور ،مبدل حرارتی (بازياب) ،پيل
سوختی ،محفظة احتراق ،توربين و توربين قدرت .در اين
سيستم ،هوا در نقطة  1وارد کمپرسور شده ،به حالت
فشرده از نقطة  2خـارج میشود .هوای فشردهشده وارد
مبدل حرارتی میشود و با انتقال گرما از جريان گرم
خروجی توربين ،دمای هوای فشرده تا نقطة  3باال میرود.
هوای گرمشده در مبدل حرارتی ،پس از خروج ،وارد پيل
سوختی و سپس وارد کاتد پيل سوختی میشود .از طرف
ديگر ،سوخت وارد آند پيل سوختی میشود .پس از انجام
واکنش الکتروشيميايی درون پيل سوختی و توليد توان،
خروجی آند به محفظة احتراق میرود و همراه مقدار
سوختی ديگر که به محفظة احتراق وارد شده ،واکنش
میدهد و محصوالت با دمای باال توليد میکند .خروجی
محفظة احتراق در نقطة  5وارد توربين شده ،پس از به
گردش درآوردن کمپرسور ،در نقطة  6وارد توربين قدرت
میشود و توليد توان میکند .سپس در نقطة  7وارد بازياب
میشود و پس از گرمکردن هوای ورودی به پيل سوختی،
در نقطة  8وارد محيط میشود.
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 .3تغييرات انرژیهای پتانسيل و جنبشی صفر فرض
میشود؛  .4رفتار تمام گازها بهصورت گاز ايدئال است؛ .5
از آثار مربوط به خنککاری توربين صرفنظر میشود.
در ادامه ،آناليز اگزرژی سيستم و روابط مربوط به آن آورده
شده است .اگزرژی جريان پايای مرکب از چند ماده ،برابر
با ماکزيمم کار قابلحصول از اين جريان است ،زمانی که
اين جريان در طی فرآيندی که در آن فقط با محيط تعامل
دارد از شرايط اوليه به شرايط مرده میرسد .بنابراين
اگزرژی يک جريان ماده خاصيتی است که وابسته به دو
وضعيت آن است :وضعيت جريان و وضعيت محيط.
 -1-2مدلسازی كمپرسور
هوای ورودی به کمپرسور ،هوای محيط است .ترکيب مولی
هوا بهصورت  0/21مول اکسيژن و  0/79مول نيتروژن در
نظر گرفته شده است .در سيستمهای ترکيبی هوای
فشردهشده با کمپرسور ،پس از گرمشدن توسط مبدل
حرارتی ،وارد کاتد پيل سوختی میشود .کمپرسور را
میتوان بهعنوان يک حجم کنترل در نظر گرفت؛ بنابراين،
رابطة قانون اول برای آن بهصورت زير خواهد بود:
m1h1  wc  m2 h2

()1

توان مصرفی کمپرسور که از طريق توربين تأمين مـیشود،
بهصورت زير است:
wc  m1  h2  h1 

()2

راندمان اگزرژی کمپرسور نيز بهصورت زير تعريف میشود:
()3

شکل  :1نمايی از سيستم ترکيبی توربينگاز با پيل سوختی

) m1 (ex 2  ex1
wc

exe,C 

برای تحليل قانون دوم سيستم ،با مشخصبودن شرايط
ورودی و خروجی ،نرخ نابودی اگزرژی در طی فرآيند تراکم
بهصورت زير محاسبه میشود:
) Ex,dest ,c  wc  m1 (ex 2  ex1

 -2مدلسازی انرژی و اگزرژی اجزای سیستم

()4

تركیبی

 -2-2مدلسازی مبدل حرارتی

در اين قسمت ،معادالت حاکم بر اجزای سيکل ترکيبی
توربينگاز با پيل سوختی اکسيد جامد برای مدلسازی
ترموديناميکی آورده شده است.
برای مدلسازی ترمودينــاميکی ،فرضيههای زير در نـظر
گرفتـه مـیشوند .1 :کليـة اجـزای توربيـن گاز ،آدياباتيـک
فـرض میشوند؛  .2جريان سيال در تمام اجزا پايدار است؛

مبدل حرارتی بهطور گسترده در فرآيندهای صنعتی
مورداستفاده قرار میگيرند و طراحی بسيار متنوعی دارند.
نقطة مشترک همة آنها اين است که عملکرد هرکدام به
سطح انتقال حرارت ،خواص سيال و شکل جريان بستگی
دارد.
راندمان مبدل حرارتی را میتوان بهصورت زير نوشت [:]19
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T3  T2
T7  T2

()5

 recup 

قانون اول ترموديناميک برای مبدل حرارتی بهصورت زير
است:
) m2  h3  h2   m7 (h7  h8

()6

از رابطة باال برای محاسبة دمای گازهای گرم خروجی از
سيکل میتوان استفاده کرد.
با فرض  m7  m8و  m2  m3راندمان اگزرژی و نرخ
نابودی اگزرژی در مبدل حرارتی بهصورت زير محاسبه
میشود:
) m3 (ex3  ex 2
) m7 (ex 7  ex8

()7

exe, Recup 

E X , dest , Recup  m7 (ex 7  ex8 ) 

) m3 (ex3  ex 2

()8

مدل پيل سوختی اکسيد جامد موردمطالعه در اين مقاله،
بر اساس مدل توسعهيافتة پيل سوختی اکسيد جامد لوله
در [ ]20است .واکنشهای الکتروشيميايی در آند و کاتد بر
اساس رابطههای زير رخ میدهد [ 21و :]22
1
O 2 +2e- 
 O 22
H 2 +O2- 
 H 2 O+2e-

(-9ب) واکنش آند

1
H 2 + O 2 
 H2O
2

(-9پ) واکنش کلی

جدول  :1ثابتهای محاسباتی چگالی جريان تبادلی []14
آند

كاتد

2.38 108

1.49 1010

 A 
γ 2 
m 

110

160

 kJ 
E act 

 mol 

برای محاسبة ولتاژ پيل سوختی از معادلة مشهور نرنست
استفاده میشود [:]2
()10






PH 2 O
2

1
2



ln 


 PH PO

RT
ne F

EE 
o

وقتی پيل سوختی تحت شرايط عملکردی توليد جريان
خارجی کار میکند ،مقداری افت ولتاژ در پيل سوختی
اتفاق میافتد که باعث میشود ولتاژ خروجی پيل هميشه
کمتر از مقدار بيشينة ولتاژ باشد .افتها که معمو ًال
پالريزاسيون ناميده میشوند ،عبارتاند از .1 :پالريزاسيون
فعالسازی؛  .2پالريزاسيون اهمی؛  .3پالريزاسيون غلظت.
بنابراين ولتاژ اندازهگيریشده در يک پيل سوختی عملی
معموالً از ولتاژ برگشتپذير کمتر است .ولتاژ عملکرد پيل
سوختی پس از محاسبة  Vohm ، Vactو  Vconبهصورت زير
تعيين مـیشود:
V  E  Vact  Vohm  Vcon

در رابطة باال افت ولتاژ معموالً به فشار جزئی گازها ،دما و
چگالی جريان در يک پيل سوختی واقعی بستگی دارد .در
ادامه به محاسبة افت ولتاژ در پيل سوختی پرداخته
میشود.
 -1-4-2پالریزاسیون فعالسازی

پالريزاسيون فعالسازی  Vactوابسته به سرعت واکنش
الکتروشيميايی بر روی سطح الکترود است .در واکنشهای
الکتروشيميايی نيز مانند واکنشهای شيميايی ،واکنشگرها
بايد از سد انرژی فعالسازی عبور کنند .اتالف حاصل از
پالريزاسيون فعالسازی در دانسيتة جريان پايين
قابلمالحظه است و با افزايش دانسيتة جريان به ميزان
کمی افزايش مـیيابد .پالريزاسيون فعالسازی توسط رابطة
نيمهتجربی پاتلرـ ولمر بهصورت زير بيان میشود [:]2
()12
که

i



  exp   1    n F V 

RT









neF

i  io exp  

چگالی جريان تبادلی است و واحد آن

 Aاست.

e

act

Vact

RT

m2

از رابطة ( )12نمیتوان  Vactرا بهصورت مستقيم به دست
آورد اما برای پيلهای سوختی با الکترود هيدروژن مقدار
 برابر  0/5فرض میشود و خواهيم داشت [:]23

2

که  E oو  Eبهترتيب پتانسيل استاندارد و بيشينة ولتاژ
تئوری است که ولتاژ مدار باز ناميده میشود و زمانی که
مجله مدلسازی در مهندسی

 -4-2ولتاژ عملکرد پیل سوختی اكسید جامد

()11

 -3-2مدلسازی پیل سوختی اكسید جامد

(-9الف) واکنش کاتد

هيچ جريانی در مدار نباشد ،ولتاژ پيل برابر آن خواهد بود.
همانطور که ديده میشود با افزايش غلظت
واکنشدهندهها بيشينة ولتاژ پيل افزايش میيابد.

()13

 i 

 2io 

1

sinh 

2 RT
ne F

Vact 

از طرفی چگالی جريان تبادلی ،از رابطة نيمهتجربی برای
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جدول  :2ثابتهای محاسبة پالريزاسيون اهمی []14

آند و کاتد محاسبه میشود [:]23
()14
()15

 PH  PH O 
 Eact , an 
 P 
 P  exp   RT 
 ref  ref 
2

2

0.25

 Eact , ca 

 RT 

exp  





io , an   an 

 PO
  ca 
P
 ref

2

io , ca

 Prefفشار اتمسفر در نظر گرفته شده است .ثابتهای مورد
نياز از جدول  1به دست میآيند.
 -2-4-2پالریزاسیون اهمی

اين افت ولتاژ ،نتيجة مقاومت الکترودها و صفحات
اتصالدهنده در برابر جريان الکترونها و مقاومت الکتروليت
در برابر جريان يونهاست .ازآنجاکه اين افت ولتاژ بهصورت
مستقيم با دانسيتة جريان پيل سوختی متناسب است ،به
آن پالريزاسيون اهمی گفته میشود .با افزايش دانسيتة
جريان پيل ،اين افت ولتاژ نيز بهتدريج افزايش میيابد.
تلفات اهمی بهشدت تابع دماست ،بهخصوص درمورد
الکتروليت که بخش عمدهای از تلفات سلول در اين بخش
اتفاق میافتد .بر اين اساس ،پالريزاسيون اهمی برای آند،
کاتد ،الکتروليت و متصلکننده داخلی بهصورت زير خواهد
بود [:]24
2

()16
()17

i  an  A D 
8d an

A  A  2 1  A  B 

2

8d ca

Vohm , ca 

Vohm , el  i eL d eL

()18
()19

i  ca  8 D 

Vohm , an 

d in
Win

Vohm , in  i   D  in

 Aو  Bثابتاند و مقادير آنها بهترتيب  0/804و 0/13
است  .و  dنيز بهترتيب ،مقاومت ويژه و ضخامت هر
جزء پيل سوختی اکسيد جامد هستند .مقدار ضخامت هر
جزء در جدول  2آورده شده است D .قطر پيل سوختی و
مقدار آن برابر  22mmو  Winعرض متصلکنندة داخلی
است و مقدار آن برابر  11mmاست.
مقاومت ويژه تابع دما است و از رابطة تجربی زير به دست
میآيد [:]17
()20

b
 

  a exp  
T

که ثابتهای  aو  bمربوط به معادلة ( )20در جدول 2
آمده است.
مجله مدلسازی در مهندسی

a

b

d

آند

0/0000298

-1392

100

كاتد

0/0000811

600

2200

الکترولیت

0/0000294

10350

40

 -3-4-2پالریزاسیون غلظت

اگر واکنشگرها به مقدار کافی به الکترود نرسد ،نوعی افت
در ميزان پتانسيل در الکترود به وجود میآيد و شاهد به
وجود آمدن يک گراديان غلظت خواهيم بود .گونههای
واکنشدهنده در پيل سوختی بايد از کانالهای سوخت و
هوا از طريق محيط متخلخل الکترود به محل انجام واکنش
انتقال يابند .در اين حالت ،مکانيزم غالب انتقال ،نفوذ است.
بهعالوه ،محصوالت واکنش الکتروشيميايی که در آند ايجاد
میشوند ،پس از کاهشدادن غلظت سوخت در اين ناحيه،
مقاومت غلظتی را افزايش میدهند .عوامل فراوانی در به
وجود آمدن گراديان غلظت مؤثرند ازجمله نفوذ آهستة
واکنشگرهای گازی در حفرههای کاتاليست ،انحالل
واکنشگرها در الکتروليت و خروج آهستة محصول واکنش
از الکتروليت.
در عمل انتقال کند واکنشگرها به مکانهای فعال انجام
واکنش سبب کندشدن فرآيند میشود .در شرايط عادی
عملکرد پيل ،مقادير مربوط به اين افت ولتاژ بسيار کم است.
اين اتالف در چگالی جريان باال اثر بيشتری دارد؛ زيرا
رساندن سوخت به ميزان کافی به مکانهای انجام واکنش
با مشکل زيادی روبهرو میشود .اين پالريزاسيون با کميتی
به نام چگالی جريان حدی بهصورت رابطة زير بيان میشود:
()21


i 

ln  1  
ne F  iL 
RT

Vcon

چگالی جريان حدی  ، iLجريانی است که در آن ،نرخ
مصرف سوخت برابر با مقدارآن در زمانی است که بيشترين
سرعت تغذية سوخت برقرار است و اين زمانی اتفاق میافتد
که غلظت روی سطح به صفر برسد؛ يعنی تمام
واکنشدهندهها مصرف شود .در اينجا برای مدلسازی Vcon
A
از مقدار چگالی جريان حدی  ، iLبرابر
M2

 9000استفاده

شده است [.]23
نرخ جريان مولی هيدروژن در واکنش الکتروشيميايی با

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

324

تحليل انرژی و اگزرژی سيستم ترکيبی توربينگازی مجهز به ...

چگالی جريان ارتباط مستقيم دارد .با دانستن چگالی
جريان با استفاده از قانون فارادی میتوان نرخ مولی
هيدروژن (  ) Zرا از رابطة زير به دست آورد.
i. Aact . N

()22

z

ne .F

 Nتعداد پيل سوختی و  Aمساحت مؤثر پيل است.
همچنين مقدار گازها در ورودی و خروجی پيل سوختی
بهصورت زير موازنه میشود:
act

()23

z
Uf

nH 2 , in 

()24

z
2U a

nO2 , in 

z

()25

, in

2

 nH

, out

2

nH

nH 2 O , out  nH 2 O , in  z

()26

z
2

()27

 U fو  U aبهترتيب فاکتور مصرف سوخت و هواست.
اکنون پس از محاسبة افت ولتاژهای فوق ،ولتاژ کاری پيل
با استفاده از معادلة ( )11به دست میآيد .توان مستقيم
توليدشده توسط پيل سوختی اکسيد جامد را میتوان از
رابطة زير به دست آورد:
wFC  Vcell I

()29

قانون اول ترموديناميک برای پيل سوختی را میتوان
بهصورت زير نوشت:
m3 h3  m fuel , Fc  U f  LHV  wFc , dc  Qsurr

()30

()32

wFC .dc
m fuel , FC (e fph  U f echf )  m4 ex 4  m3ex 3

Ex , dest , FC  m3 ex 3  m4 ex 4  wFC .dc
)  m fuel , FC (e  U f  e

()33

ch
f

 m fuel , Fc  1  U f  h fuel  m4 h4  0

ph
f

 -5-2محفظة احتراق
محصوالت خروجی از پيل سوختی همراه مقداری از سوخت
که در پيل سوختی واکنش ندادهاند ،با سوخت اضافی وارد
محفظة احتراق شده ،در آنجا واکنش میدهند و گازهای
خروجی با دمـای باال توليد مـیکنند .در مدلسازی جريان
در محفظة احتراق ،فرض شده فرآيند احتراق يک فرآيند
فشار ثابت است .همچنين فرض شده است هيچ اتالف انرژی
در محفظة احتراق رخ نمیدهد.
قانون اول ترموديناميک برای محفظة احتراق را میتوان
بهصورت زير نوشت [:]25

nO2 , out  nO2 , in 

nN2 , out  nN2 , in

()28

exe, FC 

( m3  U f  m fuel , Fc )h4 
Qcomb  m5 h5  Qloss  0

()34

همچنين راندمان اگزرژی و نرخ نابودی اگزرژی در محفظة
احتراق بهصورت زير است:
Ex , dest ,comb  m4 ex 4  m fuel , FC (1  U f )echf
) m5 ex 5  m fuel .comb (e fph  echf

()35
 -6-2توربین

توربين ،وظيفة تأمين کار موردنياز کمپرسور را برعهده دارد
و بايد از لحاظ طراحی با کمپرسور مطابقت داشته باشد.
برای مدلسازی توربين الزم است آن را بهصورت يک حجم
کنترل در نظر بگيريم .رابطة قانون اول برای آن بهصورت
زير است:
m5 h5  m6 h6  wGT  0

که  wFc , dcتوان توليدی پيل سوختی اکسيد جامد است و

()36

 Qsurrگرمای هدررفته از سيستم.
مقدار گرمای هدررفته در هر توده پيل سوختی ازطريق
ميزان افت ولتاژ ايجادشده در پيل سوختی قابلحصول
است.

راندمان اگزرژی توربين بهصورت زير تعريف میشود:

()31

) Qsurr  I  Vloss  i  Aact  ( E  Vcell

راندمان اگزرژی و نرخ نابودی اگزرژی در پيل سوختی بهصورت
زير است:

wGT
) m5 (ex 5  ex 6

()37

exe,GT 

نرخ نابودی اگزرژی نيز در توربين بهصورت زير است:
EX , dest ,GT  m5 (ex 5  ex 6 )  wGT

()38
 -7-2توربین قدرت

توربين قدرت ،وظيفة توليد توان را دارد .برای توربين قدرت
مجله مدلسازی در مهندسی
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میتوان قانون اول ترموديناميک را بهصورت زير نوشت:
m6 h6  m7 h7  wPT  0

()39

راندمان اگزرژی توربين بهصورت زير تعريف میشود:
wPT
) m6 (ex 6  ex 7

()40

exe,GT 

و نرخ نابودی اگزرژی در توربين قدرت به صورت زير است:
()41

E X ,dest , PT  m6 (ex 6  ex 7 )  wPT

 -3معادالت تعادلی سیستم تركیبی
بقای انرژی برای سيکل ترکيبی را میتوان بهصورت زير
نوشت [:]25
m1 h1  m fuel , Fc  U f  LHVH  Qcomb  m8 h8 
2

Qloss  Qsurr  WFc , dc  wPT  0

()42

که  Qcombگرمای توليدی در محفظة احتراق و  Qlossگرمای
هدررفته است .راندمان حرارتی سيکل ترکيبی توربين گاز
با پيل سوختی بهصورت نسبت توان خالص توليدی خروجی
به نرخ انرژی ورودی تعريف میشود؛ بنابراين رابطة راندمان
حرارتی کل بهصورت زير تعريف میشود:
wnet
Qtot

()43

thcyc 

 wnetتوان خالص توليدشده توسط سيکل است که
بهصورت زير تعريف میشود:
wnet  wT ,Gen  wFc , Ac

()44

در رابطة ( wFc , Ac ،)39و  wT ,Genبه صورت زير محاسبه
میشود:
()45

wFc , Ac  wFc , dc invert

()46

wT ,Gen  Gen wT

راندمان اگزرژی کل سيستم نيز بصورت زير به دست
میآيد:
wnet
) m fuel (e fph  echf

()47

cyc
exe


نرخ نابودی اگزرژی برای يک حجم کنترل از رابطه زير به
دست میآيد[:]25
Ex , dest   ( Ex ,in )   ( Ex , out )  w 
i

مجله مدلسازی در مهندسی

i





()48

 T0
1 
 Tj

j

Q
j

با استفاده از رابطه باال نرخ نابودی اگزرژی کل سيستم برابر
است با [:]25
) Ex , dest ,total  m1ex1  m fuel (e  e
ch
f

ph
f

m8 ex8  wnet

()49

پارامترهای اصلی طراحی شرايط عملکردی سيستم ترکيبی
در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3شرايط عملکردی سيکل ترکيبی در حالت نقطة
طراحی
0/81

راندمان کمپرسور

0/84

راندمان توربين

0/89

راندمان توربين قدرت

0/8

راندمان مبدل حرارتی

0/98

راندمان محفظة احتراق

0/95

راندمان ژنراتور AC

4/123 kg / s

دبی هوای ورودی

%4

افت فشار در مبدل حرارتی

%5

افت فشار در محفظة احتراق

0/25

فاکتور مصرف هوا

0/85

فاکتور مصرف سوخت

1273 k

دمای توده

3000 A / m 2

چگالی جريان

0/89

راندمان تبديل DC  AC

834 mm 2

مساحت پيل

12000

تعداد پيل

%4

افت فشار در پيل سوختی

 -4نتایج و بحث
برای اعتبارسنجی مدلسازی پيل سوختی ،نتايج عددی با
نتايج تجربی مرجع [ ]20مقايسه شده است .مطابق با شکل
( )2افزايش دمای پيل سوختی اکسيد جامد لولهای ،باعث
افزايش ولتاژ آن میشود .در دادههای تجربی نيز روند
مشابهی وجود دارد و درستی نتايج را تأييد میکند اما
اختالف ناچيز ايجادشده ،ناشی از عوامل مختلفی است .در
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عمل فرآيند الکتروشيميايی شامل مکانيزم پيچيدهای است.
مدلسازی هر کدام از افتها خود نيازمند درنظرگرفتن
رفتارهای مولکولی اجزای واکنشدهنده است .همچنين در
مدلی که در تحقيق در نظر گرفته شده است ،همانند
مدلهای قبلی ،از توزيع دما ،فشار و اجزای شيميايی روی
پيل ،اختالف دما و فشار بين ورودی و خروجی آند و کاتد،
همراه بودن نيتروژن و ديگر گازهای موجود در هوا با
اکسيژن صرفنظر شده که اين باعث ايجاد اندکی اختالف
با مقادير تجربی شده است.
جدول  4ميزان تغييرات دما ،فشار و دبی ورودی و خروجی
و اگزرژی مراحل نمودار بلوکی مربوط به شکل ( )1را نشان
میدهد .ميزان دبی ورودی هوا به کمپرسور 4/123 kg / s
و نسبت فشار کمپرسور  7و دمای ورود به توربين 1250
 Kدر نظر گرفته شده است.

صفر میشود .همچنين افزايش چگالی جريان ،باعث کاهش
راندمان حرارتی و راندمان اگزرژی سيستم ترکيبی میشود؛
زيرا با افزايش شدت جريان ،نرخ سوخت ورودی به پيل
افزايش و بهدليل افزايش ارزش حرارتی سوخت ورودی،
راندمان سيستم کاهش میيابد.
1

)TSOFC=1173 K (Present Work
)TSOFC=1273 K (Present Work

0.4

4/123

1/013

288

1

4/123

7/091

552/405

2

4/123

6/8074

798/945

3

4/1585

6/5237

1007/0

4

4/1681

6/1692

1250

5

4/1681

2/5042

1039/5

6

4/1681

1/053

860/580

7

4/1681

1/013

666/2953

8

0.3

0.2

0.1

8000

شکل  :2نمودار ولتاژ پيل سوختی برحسب چگالی جريان و
مقايسه با مقدار تجربی [ ]20در دمای  1273کلوين
0.8

4000

0.7

0.6

)Net Power (kW
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شمار

چگالی جريان سرعت انتقال الکترون در واحد مساحت فعال
پيل است .شکل ( )3اثر شدت جريان را بر توان توليدی
سيستم و راندمان نشان میدهد .هنگامیکه فاکتور مصرف
سوخت و فاکتور مصرف هوا و همچنين دمای عملياتی پيل
سوختی ثابت باشد ،با افزايش چگالی جريان ،توان پيل
افزايش میيابد و به مقدار ماکزيممی میرسد .افزايش
بيشتر شدت جريان و نزديکشدن به چگالی جريان حدی،
بر اثر افزايش فراوان افتها ،باعث کاهش ولتاژ و درنتيجه
کاهش توان پيل میشود که سهم عمده در توان کلی
سيستم ترکيبی توربين گازی مجهز به پيل سوختی دارد.
درنهايت توان کلی سيستم کاهش میيابد .همچنين در
نقطهای که چگالی جريان به مقدار چگالی جريان حدی
میرسد ،بهدليل افزايش ميزان افت ولتاژ ناشی از غلظت و
کاهش شديد ولتاژ عملکردی پيل ،مقدار توان پيل سوختی

)Voltage (V

0.5

0.5
2000
0.4

Thermal Efficiency
Exergy Efficiency
Net Power

Efficiency

دبی kg / S

0.7

0.6

جدول  :4ورودی و خروجی مراحل نمودار بلوکی مربوط به
شکل ( )1در نقطة طراحی
فشار kPa

0.8

)TSOFC=1273 K (Experiment

9000

دما K

0.9

0.3

0.2

0
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0.1

)Current Density (A/m2

شکل  :3اثر شدت جريان بر راندمان حرارتی و اگزرژی و توان
توليدی سيکل ترکيبی

شکل ( )4اثر شدت جريان بر راندمان سيتم و نرخ نابودی
اگزرژی را نشان میدهد .در اثر افزايش شدت جريان ميزان
نرخ نابودی اگزرژی سيستم افزايش میيابد .افزايش شدت
جريان بهمعنای افزايش ميزان اگزرژی و افزايش ميزان نرخ
انتقال حرارت و درنتيجه افزايش ميزان نابودی اگزرژی
است .همچنين افزايش شدت جريان بهمعنای افزايش
سوخت بيشتر به پيل سوختی است که خود عاملی بر
افزايش ميزان برگشت ناپذيری و افزايش نابودی اگزرژی
است.
شکل ( )5عملکرد فوقالعادة سيکل ترکيبی را در مقايسه با
سيستم معمولی نشان میدهد .يکی از عللی که باعث
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شکل  :5مقايسه راندمان حرارتی و اگزرژی سيستم با پيل
سوختی و بدون پيل سوختی در دمای ورود به
توربين1250کلوين

0.7

Thermal Efficiency

0.45

Efficiency

میشود پيل سوختی دما باال استفاده شود اين است که
سيال در حال کار قبل از ورود به محفظه احتراق را
پيشگرم میکند و همچنين باعث توليد انرژی بيشتر
میشود .هر دو عامل باعث افزايش انرژی در مقايسه با حالت
معمولی میشود .بر اساس مقادير پيشبينیشده در شکل
( ،)5سيکل ترکيبی  27/45درصد عملکرد بهتری نسبت به
توربينگاز معمولی در راندمان حرارتی سيستم دارد.
شکل ( )6يک مقايسه بين سيستم ترکيبی با پيل سوختی
و بدون پيل سوختی را در نسبت فشارهای مختلف و دمای
ورود به توربين  1250درجه کلوين بر نرخ نابودی اگزرژی
نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود افزايش فشار در سيستم
ترکيبی بهعلت آنکه باعث افزايش توان پيل سوختی میشود
و چون در سيستمهای ترکيبی با پيل سوختی عمده توان
را پيل سوختی تأمين میکند ،ميزان نرخ نابودی اگزرژی
در سيستم در مقابل سيتم بدون پيل سوختی کاهش
میيابد .در سيستم بدون پيل سوختی افزايش فشار
بهمعنای افزايش کار بيشتر کمپرسور است و درنتيجه ميزان
برگشتناپذيری در سيستم را افزايش میدهد.

واکنشنداده در پيل سوختی است .توان ويژة خروجی از
سيکل ترکيبی و همچنين کنترل بخشی از اين سيستم از
داليل استفاده از محفظة احتراق است .شکل ( )7نشان
میدهد افزايش درجه حرارت ورودی به توربين ،بهعلت
تزريق بيشتر سوخت به محفظه احتراق و درنتيجه باالبودن
هدردهی اگزرژی در طی فرآيند احتراق ،باعث افزايش نرخ
نابودی اگزرژی سيستم ترکيبی میشود.
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0.5

)Exergy Destruction Rate (GT
)Exergy Destruction Rate (GT/SOFC

1600

0.35

1400

2000
0.3

1200

0.25

0
9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0.2

)Current Density (A/m2

شکل  :4راندمان حرارتی و اگزرژی و نرخ نابودی اگزرژی
سيستم ترکيبی نسبت به چگالی جريان پيل سوختی در دمای
ورود به توربين1250کلوين و نسبت فشار 7

اثر درجه حرارت توربين بر راندمان حرارتی و اگزرژی و نرخ
نابودی اگزرژی در شکل ( )7نشان داده شده است .هنگامی
که دمای ورودی توربين افزايش میيابد ،در راندمان حرارتی
و اگزرژی کاهش ديده میشود .اين نتيجه جالبتوجه است
و نشان میدهد دمای بيشتر سيال عامل بعد از پيل سوختی
در محفظة احتراق مؤثر نيست اما اين دليل عمده برای
استفاده از محفظة احتراق برای سوزاندن جريان سوختی
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شکل  :6مقايسه نرخ نابودی اگزرژی در سيتم ترکيبی با
پيلسوختی و بدون پيل سوختی در دمای ورود به
توربين1250کلوين در نسبت فشار های مختلف

شکل ( )8اثر راندمان حرارتی در اثر افزايش دمای ورود به
توربين را در دماهای مختلف عملکردی پيل سوختی نشان
میدهد .در اثر افزايش دمای عملياتی پيل سوختی بهعلت
افزايش ولتاژ پيل سوختی (شکل ( ))2توان پيل سوختی
نيز افزايش و درنتيجه راندمان کل سيستم افزايش میيابد.
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در شکل ( )9اثر فاکتور مصرف سوخت بر نرخ نابودی
اگزرژی کل سيستم و راندمان حرارتی و اگزرژی سيستم را
میتوان ديد .توان توليدی سيستم با افزايش اثر فاکتور
مصرف سوخت بهدليل افزايش افت ولتاژ فعالسازی و
کاهش ولتاژ پيل سوختی کاهش میيابد .کاهش ولتاژ باعث
کاهش توان نيز میشود .همچنين افزايش اثر فاکتور مصرف
سوخت بهدليل کاهش مصرف سوخت ،ابتدا باعث افزايش
راندمان میشود اما با افزايش بيشتر اثر فاکتور مصرف
سوخت ،چون افت ولتاژ بسيار افزايش میيابد ،ولتاژ پيل
بسيار کاهش يافته ،کاهش توان بسيار زياد میشود و کاهش
راندمان را در پی دارد.

ميزان نرخ نابودی اگزرژی در پيل سوختی و محفظه
احتراق ،يعنی جايی که سوخت تزريق میشود ،رخ میدهد.
همچنين کمترين راندمان اگزرژی متعلق به محفظه احتراق
است.
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شکل  :7راندمان حرارتی و اگزرژی و نرخ نابودی اگزرژی
سيستم ترکيبی نسبت به به دمای ورود به توربين مختلف
0.7
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شکل  :8راندمان حرارتی سيستم ترکيبی نسبت به دمای ورود
به توربين در دماهای مختلف عملکردی پيل سوختی

جدول شماره  5راندمان اگزرژی و ميزان نرخ نابودی
اگزرژی هريک از اجزای سيستم ترکيبی را در دمای ورود
به توربين کلوين 1250و نسبت فشار  7و چگالی جريان
 3000 A/m2نشان میدهد.
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،باالترين
مجله مدلسازی در مهندسی
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شکل  :9اثر فاکتور مصرف سوخت بر راندمان پيل سوختی و
راندمان حرارتی و اگزرژی و توان توليدی سيکل ترکيبی
جدول  :5راندمان اگزرژی و ميزان نرخ نابودی اگزرژی هريک از
اجزای سيستم ترکيبی در دمای ورود به توربين  1250کلوين و
نسبت فشار کمپرسور 7
نرخ نابودی اگزرژی kW

راندمان

اجزا سیستم

114/0574

0/8959

کمپرسور

83/2377

0/8688

مبدل حرارتی

578/2373

0/7438

پيل سوختی

565/7649

0/6352

محفظه احتراق

48/9484

0/9572

توربين

17/9842

0/9812

توربين قدرت

1408/2

0/5570

کل سيستم

بهمنظور اعتبارسنجی عملکرد کلی سيستم مدلشدة حاضر،
با گزارشهای قبلی تسه و همکاران [ ]26مقايسه شد .اين
مقايسه در جدول  6نشان داده شده و میتوان تشابهات را
که خود تأييدی بر فرمولبندی است ،مشاهده کرد .اختالف
در پيشبينی توان ويژة خروجی از پيل سوختی بهدليل
تعداد پيل تعيينشده است .علت در اختالف بازده میتواند
بهدليل طريقة محاسبة آنتالپی مواد و سوخت مورداستفاده
در پيل باشد .استفاده از سوخت هيدروژن بهدليل داشتن
ارزش حرارتی باالتر نسبت به متان باعث کاهش راندمان
میشود اما مزيت استفاده از سوخت هيدروژن ،کاهش وزن
سيستم است.
شکل ( )10درصد ميزان نابودی اگزرژی در اجزای مختلف
سيکل ترکيبی را در نسبت فشار  7و دمای ورود به توربين
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 1250کلوين نشان میدهد .بيشترين برگشتناپذيری در
پيل سوختی و سپس در محفظة احتراق رخ میدهد؛ جايی
که بيشترين ميزان سوخت در آنجا واکنش میدهد .البته
بايد توجه داشت در نسبت فشار کمپرسور پايين ،دمای
خروجی از کمپرسور کاهش و درنتيجة ميزان سوخت
تزريقی به محفظه افزايش میيابد .درنتيجه در نسبت
فشارهای پايين ميزان تخريب در محفظه احتراق بيشتر
میشود.
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 -5نتیجهگیری
پيل سوختی

مبدل حرارتی
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شکل  :10درصد ميزان نابودی اگزرژی در اجزای مختلف
سيکل ترکيبی در نسبت فشار  7و دمای ورود به توربين 1250
کلوين
جدول  :6مقايسه کار حاضر با نتايج مرجع [( ]26در نسبت
فشار  4و دمای ورود به توربين  1250کلوين)
مرجع

مطالعه

[]26

حاضر

59/4

55

%

58

54

%

واحد

پارامتر
بازده حرارتی سيستم
بازده اگزرژی سيستم

در اين مقاله ،يک سيکل ترکيبی توربين گاز و پيل سوختی
اکسيد جامد با سوخت هيدروژن موردبررسی قرار گرفت.
نتايج ،نشان از بهبود فراوان هر دو راندمان حرارتی و اگزرژی
نسبت به حالت بدون پيل سوختی داشت ،بهطوریکه
راندمان سيستم ترکيبـی نسبت به سيستم بدون پيـل
سوختی  %27/4بيشتر است .همچنين آثار نسبت فشار
کمپرسور و دمای ورود به توربين و فاکتور مصرف سوخت
بر سيستم ترکيبی بررسی شد .نتايج نشان داد افزايش دمای
ورودی به توربين ،راندمان را کاهش و توان را افزايش
میدهد و ميزان برگشتناپذيری بهدليل تزريق سوخت
بيشتر به محفظة احتراق افزايش میيابد .همچنين نتايج
نشان داد افزايش فاکتور مصرف سوخت تا حدود  %85تأثير
مثبت بر راندمان و نرخ نابودی اگزرژی دارد .در مقايسه با
نتايج کار ديگران نشان داده شد استفاده از سوخت
هيدروژن ،دارای راندمان پايينتری نسبت به سيستم با
سوخت متان است ولی درعوض سيستم ترکيبی بهعلت
عدمنياز به اصالحکنندة سوخت ،از نظر اندازه و ابعاد
کوچکتر خواهد بود.
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