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زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید  تحلیل اگزرژي، اقتصادي و

  جامد به همراه گاز سازي 

 

  ، ایران                       اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجوي دکتراي، دانشکده فنی مهندسی                   مرتضی مرتضایی

  ، ایراناردبیلدانشگاه محقق اردبیلی،  انشکده فنی مهندسی،دانشیار، د  *مصطفی رحیمی

                              

  چکیده 

با استفاده از سوخت زیست توده، بر پایه ي پیل سوختی اکسید جامد پیشنهاد  سرماو گرمایک سیستم ترکیبی به منظور تولید توان، در این مقاله  

(حل گر معادالت EESبا استفاده از نرم افزار  محیطی انجام گرفته است.گزرژي و نیز بررسی اثرات زیست شده و تحلیل کامل ترمودینامیکی و ا

همچنین  شود. مهندسی) سیستم ترکیبی جهت تعیین بازگشت ناپذیري ها در اجزا مختلف، به منظور تعیین نقاط ضعف سیستم، تحلیل اگزرژي می

در این راستا به اثرات زیست محیطی سیستم توجه شده و این پارامتر براي سه  شود.هزینه محصول نوشته میاقتصادي به منظور یافتن  موازنه معادالت

هاي طراحی تاثیر گذار  شود. براي درك بهتر کارکرد سیستم تاثیر تغییر متغیر ي سیستم ترکیبی محاسبه می هاي سازنده حالت متفاوت بر اساس چرخه

دهد که افزایش اختالف دماي سلول پیل سوختی به میزان شود. نتایج نشان می ازده قانون دوم ترمودینامیک بررسی میسیستم بر روي توان تولیدي و ب

شود. همچنین تولید توان سیستم نسبت به چگالی جریان و  %  افزایش بازده انرژي می17/47%  افزایش بازده اگزرژي و  8/99درجه سلسیوس باعث  75

باشد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیستم ترکیبی نسبت به سیستم تولید توان تنها داراي اي مقادیر بهینه میفاکتور مصرف سوخت دار

 15/76نتایج معرف این مهم نیز هست که هزینه واحد محصول توان  باشد. اکسید کمتر می %  تولید کربن دي  62/34%  بازده قانون دوم بیشتر و 12/04

  باشد.می گیگاژولدالر بر 

  .، زیست محیطی، تولید سه گانه، پیل سوختی، گازسازياقتصادي اگزرژيکلیدي:  هاي واژه

 

 

Exergy, Eonomic, and Environmental Analysis of a Trigeneration System Based on a 
Solid oxide Fuel Cell and Gasifier 

 

M. Mortazaei Faculty of Engineering, University of  Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

M. Rahimi Faculty of Engineering, University of  Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

 

 

Abstract 
A new combined system based on a biomass gasifier, SOFC and single effect Li-Br refrigeration cycle for 
generation of power, heating and cooling is proposed and assessed thermodynamically. With the aid of the 
Engineering Equation Solver software (EES) Exergy analysis is conducted to determine the irreversibilities in 
system components. In addition, an environmental impact assessment is performed for each of the three cases in 
combined system based on each cycle of the proposed system. Also an economic analysis to find unit product 
cost is carried out. To understand the system performance more comprehensively, a parametric study is 
performed to investigate the effect of several important design parameters on the net power output as well as 
exergy efficiency of the system. The results demonstrate that an increase of 75oC in stack temperature difference 
results in 8.99% and 17.47% increases for the exergy and energy efficiencies, respectively. Also net power 
output is maximized at certain values of current density and fuel utilization factor. In addition, compared to the 
SOFC system (power generation system alone), the exergy efficiency of the combined system is 12.04% higher 
and the CO2 emission of the combined system is 62.34% lower. Results demonstrate that power unit product cost 
becomes 15.76 $/GJ. 
Keywords: Exergeoconomic, environmental impact, trigeneration, fuel cell, gasification. 

 

  مقدمه - 1

افزایش روز افزون جمعیت و پیشرفت اقتصادي و تکنولوژي، 

افزایش نیاز به تولید برق، گرمایش، سرمایش و کارمورد نیاز براي 

ترین منبع انرژي مورد استفاده به کند. مهمحمل و نقل را نمایان می

باشد که سوزاندن آن باعث تولید همین منظور انرژي فسیلی می

شود. به همین منظور استفاده از ر زیاد کربن دي اکسید میمقادی

منابع انرژي تجدید پذیر و پاك نظیر: انرژي خورشیدي، باد، زمین 
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گرمایی، زیست توده و... مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا 

زیست توده به عنوان یک ماده بیولوژیکی به عنوان سوخت جایگزین 

  .[1]استفاده شده است

اکسید پایین از مهمترین  دي  کربنانتشار جدیدپذیري و قابلیت ت

اره، فضوالت  توده مانند: چوب، خاك  ویژگیهاي سوختهاي زیست

  .]2باشد [شهري و... می

ها در تبدیل ترین روشتوده یکی از موثر سازي زیستگاز

هاي قابل استفاده است که در این راستا هاي جامد به سوختسوخت

-متعدد و اقتصادي فراوان براي تولید برق از انرژي زیست هايروش

  .]3[توده پیشنهاد شده است 

توان از دو طریق احتراق مستقیم و یا توده را می انرژي زیست

سازي و احتراق در محفظه احتراق ثانویه مورد استفاده قرار داد که گاز

وان از تهاي ترکیبی بزرگ، میهاي تولید توان در چرخهدر مقیاس

چه تحقیقات زیادي در مورد . اگر]4[توده بهره جست  سازي زیستگاز

توده با استفاده از انرژي زیستهاي ترکیبی هاي گوناگون چرخهآرایش

هاي نوین تولید توان با تمرکز بر  انجام گرفته، ولی نیاز به بررسی روش

ینامیک دها از دید قانون دوم ترموروي تحلیل ترمودینامیکی چرخه

  .]5[نماید ضروري می

همچنین پیشرفت هاي اخیر در زمینه تولید الکتریسیته توسط 

پیل هاي سوختی توجه محققین و کارشناسان را به آن سمت جلب 

م تولید کرده است چرا که خروجی آن قابلیت استفاده در سیست

  .]6[را داراست گرما  همزمان توان و 

اکسید در یک پیل  دي کربنانتشار  ]7[سینگ و همکاران 

سوختی اکسید جامد با سوخت زیست توده را بررسی کردند. نتایج 

اکسید با افزایش درصد آب  دي کربنانتشار نشان گر این مهم بود که 

  شد.خروجی و تغییرات شرایط سوخت به صفر زدیک تر می

و همکاران ترکیب پیل سوختی اکسید جامد و  ]8[آتناسیو 

گازسازي را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بازده الکتریکی 

این سیستم در مقایسه با سیستم گازسازي و توربین گاز داراي بازده 

  باشد. می %68الکتریکی بیشتر به میزان 

گاز سنتزي توسط کاپالن پیل سوختی با ریفرم داخلی با سوخت 

مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان گر این مهم  ]9[و همکاران 

بود که نسبت گردش گاز داخلی در چگالی جریان پایین تاثیر به 

بازده  1باال بردن نسبت گردش ،سزایی ندارد اما در چگالی جریان باال

  یابد.پیل سوختی کاهش می

نرژي مستقیم از ضایعات دانه تبدیل ا ]10[جنگ و همکاران 

قهوه را در پیل سوختی بررسی نمودند. سیستم مورد بررسی آنها به 

ریفرمر خارجی نیاز نداشت، نتایج آنها نشان داد که نوع زیست توده در 

 900کارایی پیل سوختی تاثیر به سزایی دارد. همچنین در دماي 

برابر بازده درجه سلسیوس بازده بیشینه براي دانه هاي قهوه دو 

  بیشینه کربن سیاه است.

یک پیل سوختی با سوخت گاز سنتزي را  ]11[لرنزو و همکاران 

مورد بررسی قرار دادند، نتایج آنها نشان داد که یک نسبت گردش 

                                                   
1 Recycle Ratio 

 

-بهینه براي گاز هاي خروجی از آند که در آن بازده سیستم بهینه می

  شود وجود دارد.

پیل سوختی با سوخت  سیستم ترکیبی ]12[جیا و همکاران 

ها به  چوب و گاز عامل هاي متفاوت گاز سازي را بررسی کردند. آن

دهد این نتیجه رسیدند که بیشترین تخریب اگزرژي در گازساز رخ می

در حالی که اگر عامل گاز سازي بخار باشد بیشترین تخریب اگزرژي 

  دهد. هوا رخ می مبادله کن گرماییدر 

پیل سوختی در مقیاس  ]13[و همکاران در تحقیق دیگري کارتا 

کوچک را براي مصارف خانگی بررسی کردند. گازساز مورد استفاده از 

نوع پایین سو بود چرا که این نوع گاز ساز صنعتی سازي شده و داراي 

- مقدار کمی قیر بوده و داراي فرآیند پاك سازي گاز آسان تري می

% گزارش شده 43.4ن گاز باشد. بازده این سیستم در ترکیب با توربی

  است. 

از پیل سوختی  گرماگزینه هاي بازیافت ]14[جیراردو و همکاران 

 گرماکیلو وات از  35را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که 

تولید توان انجام دهد. همچنین بازده کل   ORCتواند در چرخه  می

  % افزایش یافت.49% به 44از 

یر مطالعات زیادي در زمینه بررسی همچنین در سالیان اخ

هاي تبرید جذبی شده  ها با استفاده از چرخه از چرخهگرمایی بازیافت 

 . ]15[است 

هاي تبرید جذبی یک اثره و چند اثره  عملکرد چرخه ]16[قمري 

را بررسی کرد و دریافت که ضریب عملکرد سیستم تک اثره در 

است و مقرون به صرفه  مقایسه باپیچیدگی و اقتصادي بودن آن بهتر

سیستم هاي متداول تولید توان مورد  گرماییاست که در بازیافت 

  استفاده قرار گیرد.

یک سیستم تولید چندگانه بر مبناي  ]1[احمدي و همکاران 

گازساز پایین سو و چرخه تبرید جذبی تک اثره را مورد بررسی قرار 

و گزارش نحوه هاي موثر . نتایج آنها شامل بررسی پارامتردادند

  تغییرات گسیل کربن دي اکسید به محیط بود.

هاي سوختی  با این حال علی رغم تحقیقات فراوان در زمینه پیل

و گازسازي، بررسی تحقیقی که شامل تحلیل اگزرژي و زیست 

محیطی سیستمی باشد که زیست توده را به گاز سنتزي تبدیل کرده 

  دهد ضروري می نماید.و در پیل سوختی مورد استفاده قرار می

در کار حاضر یک سیستم تولید سه گانه بر مبناي گازساز و پیل 

سوختی معرفی شده و به طور کامل از لحاظ ترمودینامیکی و زیست 

شود. تاثیر پارامترهاي تصمیم موثر مانند چگالی محیطی بررسی می

مصرف سوخت و اختالف دماي استک پیل سوختی در ضریب جریان، 

  سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد 

همچنین اثرات زیست محیطی براي سه حالت متفاوت تولید 

گانه محاسبه شده و با یکدیگر  و تولید سهگرماتوان، تولید توان و 

دینامیکی و اند. هدف اصلی این مقاله مدل سازي ترمو مقایسه شده

مراحل باشد. به همین منظور تحلیل اگزرژي سیستم پیشنهادي می

 زیر در طی مقاله انجام شده است:

 مدل سازي سیستم پیشنهادي 

  تحلیل اگزرژي و زیست محیطی  سیستم و محاسبه

 نابودي اگزرژي در اجرا سیستم
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 سیستم عملکرد بررسی تاثیر متغیرهاي مهم بر 

  بررسی اثرات زیست محیطی براي سه حالت: تولید

 .سرماوگرما ، توان گرماتوان، توان و 

  

  عرفی سیستم و فرضیاتم -2

دهد. چوب نماي سیستم ترکیبی پیشنهادي را نشان می 1شکل 

است  به عنوان زیست توده و هوا به عنوان عامل گاز سازي انتخاب شده

و گازهاي تولیدي در گازساز پایین سو پس از عبور از واحد اختالط 

شوند. از طرفی هواي فشرده شده از آند وارد آند پیل سوختی می

ریق گازهاي احتراق خروجی از پس سوز پیش گرم شده و پس از ط

شود. هوا و عبور از واحد اختالط کاتد، وارد کاتد پیل سوختی می

هاي الکتروشیمیایی رخ داده در پیل  سوخت ورودي طی واکنش

کنند. سوخت ورودي در ریفرمر  سوختی توان الکتریکی تولید می

ن مورد استفاده در واکنش کلی داخلی تغییر شکل یافته و به هیدروژ

  شود.پیل سوختی تبدیل می

در خروجی استک پیل سوختی مقداري هیدروژن و کربن واکنش 

نداده با دماي بسیار باال وجود دارند که قابلیت احتراق در پس سوز با 

  هواي خروجی از کاتد را دارند.

مقداري از این گازها براي اختالط به محفظه اختالط جهت باال 

بردن دما و تامین آب ورودي به مجموعه پیل سوختی گردش 

  شوند.شود و مقدار دیگر وارد پس سوز شده و محترق میمی داده

هوا جهت  گرمایی ه کندلاگاز هاي احتراق با دماي باال وارد مب

مبادله باال بردن دماي هوا شده و پس از آن جهت تامین اب داغ وارد 

شوند. گاز هاي احتراق در خروج از تولید آب داغ می گرمایی کن

 سرمامبدل تولید آب داغ وارد ژنراتور چرخه تبرید جذبی جهت تولید

  شوند.می

در ژنراتور گاز هاي حاصل از احتراق گرماي خود را به محلول 

 چگالندهنمک لیتیوم بروماید آب داده و بخار آب اشباع از ژنراتور وارد 

  .شودمی

د برودت از شیر فشار شکن رد شده شده جهت تولی چگالنده آب

وارد جاذب  تبخیرکنشود. مبرد پس از عبور از می تبخیرکن و وارد

شده و در آنجا با محلول نمک غلیظ مخلوط شده و محلول ضعیف 

  شود.توسط پمپ دوباره به ژنراتور فرستاده می

سازي سیستم پیشنهادي را فرضیات به کار رفته در مدل 1جدول 

 . دهدنشان می

 

  ]20 -17[فرضیات به کار رفته در مدل سازي -1جدول 

پیل سلول  طرفدو اختالف دماي 

  سوختی
K100( ) 

  0/*(-)85  مصرف سوختضریب 

)m 0/01  مساحت سطح فعال 2) 

) Am6000  چگالی جریان / 2) 

 (%) 97  بازده اینورتر

) K1000  دماي سلول پیل سوختی ) 

) Am6500  چگالی جریان تبدیلی آند / 2) 

) Am2500  چگالی جریان تبدیلی کاتد / 2) 

-10×0/2  نسبت پخش موثر گاز در آند m4 ( 2 s/ ) 

-10×0/05  نسبت پخش موثر گاز در کاتد m4 ( 2 s/ ) 

)m 2-10×0/05  ضخامت آند ) 

)m 2-10×0/005  ضخامت کاتد ) 

)m 2-10×0/001  ضخامت الکترولیت ) 

)m 2-10×0/3  ضخامت قسمت اتصال ) 

 (%) 85  کمپرسور سوخت بازده آیزنتروپیک

 (%) 85  بازده آیزنتروپیک کمپرسور هوا

 (%) 85  بازده آیزنتروپیک پمپ

 (-) 11,000  تعداد سلول

 (%) 99  بازده آیزنتروپیک پس سوز

 (%) 2  افت فشار استک

 (%) 3  گرماییبازیاب  مبادله کنافت فشار 

 (%) 5  افت فشار پس سوز

)K875  دماي خروجی گاز ساز )  

)K353  اي ژنراتوردم ) 

)K279  بخیر کنت دماي )  

  ضریب مصرف سوخت بدون واحد میباشد.*

  

فرضیات دیگر  1عالوه بر فرضیات نشان داده شده در جدول 

 باشد:شامل موارد زیر می

o کنند.تمامی اجزاي دستگاه در حاالت پایا کار می 

o آل در هاي ایدههوا و محصوالت احتراق ترکیبی از گاز

 اندته شدهنظر گرف

o  تحلیل در شرایط تعادل شیمیایی براي واکنش هاي

 تعادلی انجام گرفته است

o  مقاومت تماسی در پیل سوختی قابل چشم پوشی

 است

o گازهاي خروجی از پس سوز کامل اکسید شده اند 

o پیل سوختی کامال عایق است 

o  از اثرات انرژي جنبشی و پتانسیل چشم پوشی شده

 است

  

  لمدل سازي و تحلی - 3

بخش  3مدل سازي سیستم پیشنهادي متشکل از مدل سازي 

سو، پیل سوختی اکسید جامد، و سایر اجزاي باشد: گاز ساز پایینمی

سیستم مانند چرخه تبرید جذبی لیتیوم بروماید آب تک اثره. در کار 

حاضر بازده اگزرژي سیستم و تخریب اگزرژي اجزا و همچنین اثرات 

اند. جزئیات تحلیل در بررسی شده زیست محیطی سیستم ترکیبی

  اند.هاي زیر بحث شدهبخش

  

  تحلیل قانون اول ترمودینامیک -1- 3

  گازساز پایین سو -1-1- 3

هاي تعادلی استفاده شده سازي از روش ثابتبراي مدل سازي گاز

ها در حالت تعادل شود که تمامی واکنشاست. در این روش فرض می
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ساز، در االت پیرولیز شده قبل از ترك گازدینامیکی بوده و محصوترمو

رسند. واکنش هاي منطقه دینامیکی میمنطقه کاهش، به تعادل ترمو

) است 3) و (2) و (1ساز پایین سو به صورت معادالت (کاهش گاز

]21[:  

  

)1(  C + CO� ↔ 2CO 

  

)2(  C + H�O ↔ CO + H� 

  

)3(  C + 2H� ↔ CH� 

  

آید که به ) به دست می4معادله ( )2) و (1با ترکیب معادالت (

  آب یا شیفت معروف است:-معادله گاز

  

)4(  �� + ��� ↔ ��� + �� 

  

  ) نوشت: 5توان به صورت معادله (معادله کلی گازسازي را می

  

)5(  
CH�O�N� + w H�O + m (O� + 3.76N�)

→ n�H� + n�CO + n�CO�

+ n�H�O + n�CH� + n�N� 
معرف درصد رطوبت  wتوده، معرف زیستC H aO bN cکه در آن 

هاي اکسیژن به ازاي هر مولتعداد کیلو  mموجود در زیست توده و 

همچنین معرف نسبت هوا به سوخت  mباشد. توده میکیلومول زیست

باشد و به ازاي دماي گازسازي معلوم داراي مقدار ) می5در رابطه (

جرمی واکنش رابطه  موازنهتوان از را می n6تا  n1نی است.ضرایب معی

 یافت.)5(

  

  
  بی معرفی شدسیستم ترکی طرحواره- 1شکل

  

 2توده) که در جدول بر اساس تحلیل نهایی چوب (به عنوان زیست

آورده شده است و با توجه به فرمول شیمیایی چوب با یک اتم 

د در زیست توده به صورت ، درصد رطوبت موجوCH1/44O0/66:کربن

  ) است:6رابطه (

  

)6(  w =
M �������MC

18(1 − MC )
 

  

  آید:) به دست می7از رابطه (  M C که در آن 

  

)7(  M C = (جرم آب/ توده مرطوبجرم زیست )× 100 

  

سازي ثابت هاي تعادلی واکنش با در نظر داشتن معادله کلی گاز

) و 8به صورت معادالت (توان آب را می-تشکیل متان و واکنش گاز

  :]18[) نوشت 9(

  

)8(  K� =
n�

n�
� �

P
P���

�

n���

�

��

 

  

)9(  K� =
n�n�

n�n�

�

P
P���

�

n���

�

�

 

 

توان از تغییر تابع ) ثابت هاي تعادلی را می9) و (8که در روابط ( 

)  به دست آورد 11) و (10ها، مطابق معادالت (گیبس براي واکنش

]18[:  

  

)10(  
− ∆G�

�

R�T�

= LnK� 

  

)11(  
− ∆G�

�

R�T�

= LnK� 

  

توان به ) را می11) و (10که تغییر تابع گیبس در معادالت (

  )  یافت:13) و (12ترتیب از معادالت (

  

)12(  
− ∆G�

� = (h����
− T�s̅���

� )− 2(h���

− T�s̅��

� ) 
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)13(  

− ∆G�
� = (h����

− T�s̅���

� )− 2(h���

− T�s̅��

� ) 

					(h��� − T�s̅��
� )− 2(h���� − T�s̅���

� ) 

  

ساز ازدرجه سلسیوس و گ 800با فرض دماي گازسازي برابر 

انرژي براي گاز ساز را به صورت  موازنه توان معادلهآدیاباتیک می

  نوشت:  14معادله 

)14(  

h�������
� + w × h������

� + n���,� × h����,� 

					= n��h�����
� + ∆h���

�

+ n��h�����
� + ∆h����

+ n��h������
� + ∆h�����

+ n��h������
� + ∆h�����	

+ n��h������
� + ∆h�����

+ n�(h�����
� + ∆h���) 

  

سازي، نتایج گازسازي کار حاضر با به منظور بررسی صحت مدل

درجه  800% و دماي 20نتایج موجود در ادبیات فن (به ازاي رطوبت 

 3مقایسه شده است. با توجه به جدول  3سلسیوس) در جدول 

کربن که اکسیدز هیدروژن و مونوشود که مجموع مقدار گامشاهده می

 41/08نقش مهمی در ارزش گرمایی گاز تولیدي دارد در مدل حاضر 

% دارد. همچنین این  38/27% است که تطابق خوبی با نتایج تجربی 

  دهد.خوانی خوبی نشان مینتایج با نتایج تحلیلی زاینال هم

  

  ]19[توده تحلیل نهایی زیست -2جدول 

- زیست

  توده

C H  O  N  S  Ash  HHV(Kj/Kmol)  

  449568  0  0  0  6  44  50  چوب

  

نتایج کار حاضر و نتایج تجربی و تحلیلی در دماي گازسازي  -3جدول

 %20درجه سلسیوس و درصد رطوبت  800

 مدل حاضر ترکیبات
نتایج 

 [17] تجربی

نتایج 

 [17]  تحلیلی

 21/06 15/23 21/06 هیدروژن

 19/61 23/04 20/48 کربناکسیدمونو

 0/64 1/58 1/03 متان

 12/01 16/42 12/40 کربناکسیددي

 46/68 42/31 44/48 نیتروژن

 0 1/42 0 اکسیژن

  

  پیل سوختی اکسید جامد -1-2- 3

انرژي و مولی براي پیل سوختی با گردش گاز هاي آند و  موازنه

کاتد در کار حاضر بررسی شده است. از آنجایی که ریفرمر خارجی 

] و گاز سنتزي داراي مقدار زیادي هیدروژن 22باشد[ت میگران قیم

است و داراي مقدار کمی متان و کربن مونو اکسید است، از ریفرمر 

داخلی استفاده شده است. استفاده از ریفرمر داخلی همچنان وابستگی 

دهد. معادالت پیل سوختی را به سیستم خنک کنندگی کاهش می

- ) می16) و (15ل معادالت (شیمیایی درون پیل سوختی به شک

  ]:23باشند[

  

)15(  CH� + H�O ↔ CO + 3H�		(Reforming) 

  

)16(  CO + H�O ↔ CO� + H�    Shi f t i ng( ) 

  

) واکنش شیفت است. 16) واکنش ریفرم و واکنش (15واکنش (

کربن مونو اکسید در واکنش ریفرم، با آبی که در گاز هاي گردشی 

هد. هیدروژن تولیدي از واکنش شیفت در دوجود دارد واکنش می

  کند:) که واکنش الکتروشیمیایی است شرکت می17واکنش (

  

)17(  �� +
1

2
��� ↔ ��� 

  

نرخ واکنش براي معادالت ریفرم، شیفت و واکنش الکترو 

است. به این ترتین نرخ مصرف و  Zrو  Xr ،Yrشیمیایی به ترتیب 

  آید:) به دست می20) و (19)، (18(تولید اجزا طبق معادالت 

  

)18(  X� → (CH� + H�O ↔ CO + 3H�	) 

  

)19(  Y� → (CO + H�O ↔ CO� + H� ) 

  

)20(  Z� → (H� +
�

�
H�O ↔ H�O)		 ) 

  

به کمک دانسیته جریان و قانون فارادي  Zr)، 20که در معادله (

  شود:می ) محاسبه21و سطح موثر پیل از طریق معادله (

  

)21(  Z� =
j.N��A�

2.F
 

  

انرژي براي پیل سوختی و  موازنهجرمی و موازنه با اعمال معادالت

) ترکیب گازهاي 21) تا (18واحد هاي اختالط به همراه معادالت (

توان یافت. به منظور حل سیستم  خروجی از پیل سوختی را می

ا نگاه به معادالت تعادلی معادالت، سه معادله دیگر مورد نیاز است. ب

توان به ترتیب به ثابت هاي تعادلی معادالت شیفت و ریفرم را می

  ) نوشت:23) و (22صورت معادالت (

  

)22(  
− ∆g�

�

R�T��,�

= LnK� = Ln(
(ṅ���,��

).(ṅ��,��
)

(ṅ����
).(ṅ���,��)

 

  

)23(  

− ∆g�
�

R�T��,�

= LnK�

= Ln(
(ṅ����

).(ṅ��,��
)

(ṅ���,��
).(ṅ���,��)

) 
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−و باشدثابت جهانی گاز ها می Rکه در آن  ∆g�  تغییرات تابع

  ].22باشد[گیبس در واکنش شیفت و ریفرم می

 موزانهآخرین معادله براي تکمیل سیستم معادالت با نوشتن 

آید. با صرف نظر از اتالف سوختی به دست می انرژي براي کل پیل

) 24انرژي به صورت معادله ( موازنهاز پیل سوختی   گرمایی انرژي

  شود:نوشته می

  

)24(  
Ẇ��,����� = � ṅ�,��h��,�� + � ṅ�,��h��,�� 

		− � ṅ�,�h��,� − � ṅ�,�h��,� 

  

ترکیبات گازهاي خروجی را در   nو  m و kو    Lکه در آن 

دهند. تز طرف دیگر نرخ کار حالت هاي ورودي و خروجی نشان می

  آید:) به دست می25تولیدي توسط پیل سوختی از رابطه (

  

)25(  Ẇ��,����� = j.N��.A�.V� 

  

  آید:) به دست می26که در آن ولتاژ سلول از رابطه (

  

)26(  V� = V� − V���� 

  

افت ولتاژ است که از جمع  ����Vولتاژ نرنست و  �Vکه در آن 

)  27سه نوع افت ولتاژ اهمیک، فعال سازي و غلضتی مانند معادله (

  آید: بدست می

  

)27(  V���� = V��� + V��� + V���� 

  

با توجه دیگر در معادالت ولتاژ و افت ولتاژ معلوم است که ولتاژ  

به نسبت مولی، فشار، دماي پیل و نوع الکترولیت وابسته به شدت 

  است.

  

  سایر اجزاي سیستم -1-3- 3

جرمی و باالنس انرژي براي سایر اجزاي سیستم  موازنهمعادالت 

، پمپ، مبادله کن هاي گرماشامل: کمپرسور سوخت، کمپرسور هوا، 

و پمپ از طریق  تبخیرکن، چگالندهشیر فشارشکن، ژنراتور، جاذب، 

  آیند:) به دست می29) و (28معادالت (

  

)28(  � m �̇� = � m �̇�� 

  

)29(  Q̇ + � m �̇�h�� = Ẇ + � m �̇��h��� 

 موازنههمچنین براي اجزاي سیستم تبرید جذبی میتوان معادله  

  ) نوشت:30غلظت را نیز مانند معادله (

  

)30(  � xm �̇� = � xm �̇�� 

  

توان بازده قانون اول سیستم را به با توجه به تعاریف فوق می

  ) تعریف کرد:31شکل معادله (

  

)31(  ƞ� =
Ẇ��� + Q̇������� + Q̇�������

m �̇������LHV�������

 

  

  آید:) به دست می32که در آن توان خالص  از معادله  (

  

)32(  Ẇ��� = Ẇ��,�����,�� − Ẇ�� − Ẇ�� − Ẇ� 

  

  تحلیل قانون دوم ترمودینامیک -2- 3

دینامیکی از دید اگزرژي کمک شایانی تحلیل سیستم هاي ترمو

هاي تبدیل انرژي از هاي بهینه در سیستمبه درك بهتر و ارائه روش

نماید. اگزرژي کل میسرما  -گرما-گرما و توان-لیدتوان، توانقبیل تو

باشد. یکی، شیمیایی، جنشی و پتانسیل میداراي چهار بخش: فیز

براي فرآیند هاي سیستم حاضر از اگزرژي جنشی و پتانسیل به دلیل 

شود. بنابراین ناچیز بودن تغییرات سرعت و ارتفاع چشم پوشی می

توان تعریف ) می33اگزرژي ویژه براي هر جریان را مطابق معادله (

  کرد:

  

)33(  e = e�� + e�� 

 

آید  ) بدست می34فیزیکی هر جریان از معادله ( که اگزرژي

[22]:  

  

)34(  e��,� = h� − h� − T�(s� − s�) 

  

توده جامد به شکل همچنین اگزرژي شیمیایی سوخت زیست

  :]24باشد[) می35معادله (

  

)35(  e�������
�� = βLHV������� 

  

- ) معرف نسبت اگزرژي شیمیایی زیست25ضریب بتا در معادله (

اي براي بتا توسط ]. رابطه25باشد[پایین آن می گرماییتوده به ارزش 

  ]:24) ارائه شده است[36سارگات و همکاران مطابق معادله (

  

)36

(  

β

=
1.044 + 0.16

��

��
− 0.34493

��

��
(1 + 0.0531

�

�

1 − 0.4142
��

��

  

هاي جرمی به ترتیب معرف نسبت ZOو  ZH ،ZCکه در آن 

باشند. همچنین اگزرژي شیمیایی هیدروژن، کربن و اکسیژن می

  ]:26) است [37آل به صورت معادله (هاي ایدهمخلوط گاز
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)37(  β = e�
�� = � x�e�,�

��

�

+ R�T� � x�lnx�

�

 

  

eام و  iنسبت مولی جز  Xiکه در آن  i ch0,  اگزرژي شیمیایی

اگزرژي  موزانه ) معادله38]. معادله (27باشد[استاندارد همان جز می

  دهد:براي اجزاي سیستم را نشان می

  

)38(  � Ė�� = � Ė��� + Ė� 

  

∑که در آن Ė��  و∑ Ė��� هاي زرژيبه ترتیب معرف مجموع اگ

آخر در سمت  جملهباشند وورودي به و خروجی از حجم کنترل می

  ) معرف تخریب اگزرژي هر جز است. 38راست معادله (

توان به صورت نسبت توان خالص بازده اگزرژي سیستم را می

) محاسبه 39خروجی به اگزرژي ورودي به سیستم مطابق معادله (

  کرد: 

  

)39(  ƞ�� =
Ẇ��� + Eẋ������� + Eẋ�������

Ė��

 

  

که در آن مخرج معادله معرف اگزرژي ورودي به سیستم است که 

  شود:) تعریف می40به صورت معادله (

  

)40(  Ė�� = E�������
�� + E�����

�� + E���
��  

 

  اثرات زیست محیطی -3- 3

براي بررسی اثرات زیست محیطی سیستم پیشنهادي، مقدار 

اکسید تولید شده براي هر چرخه تولید توان به وسیله  دي بنکر

اند. در حالت اول تولید شده ) نشان داده43) و (42) و (41معادالت (

اکسید فقط براي توربین گاز، در حالت دوم براي چرخه  دي کربن

- ديدي اکسید فرا بحرانی و در نهایت تولید کربنگاز و کربنتوربین

ترکیبی پیشنهادي تولید توان، ارائه شده است که اکسید براي سیستم 

به صورت  10و  9انرژي به ترتیب، بعد از جریان  2و  1در حاالت 

 ].1شود[انرژي اتالفی در نظر گرفته می

  اکسید تولید شده در هر حالت عبارت است از:ديکربن

  

)41(  ε��,�� =
m �̇��,�������

Ẇ���,����

 

  

)41(  ε��,�������� =
m �̇��,�������

Ẇ���,�� + Q̇�������

 

  

)43(  ε��,����� =
m �̇��,�������

Ẇ���,�� + Q̇������� + Q̇�������

 

  

 

  تحلیل اقتصادي - 4- 3

به منظور بررسی کامل یک سیستم بررسی از دیدگاه اقتصادي 

تساترونیس براي ضرروري مینماید. بررسی اقتصادي اولین بار توسط 

هدف تحلیل اقتصادي  ].28[سیستم هاي ترمودینامیکی معرفی گردید

مشخص کردن هزینه واحد محصول و هزینه هر جریان بر حسب 

براي یک سیستم ترمودینامیکی که انرژي   ].26[تحلیل اقتصادي است

هزینه به  موازنهکنند معادله گرمایی را دریافت کرده و توان تولید می

  یر است:صورت ز

)44(  
out,k w,k in,k q,k k,PY

C +C = C +C +Z       

  

  را داریم: )45 (که در آن معادله

)45(  C=c Ex   
  در آن هزینه واحد محصول است. cکه  

k,) 44 (در معادله PYZ  هزینه سرمایه گذاري اولیه و هزینه تعمیر و

نحوه محاسبه شود.ه مینگه داري است که در سال مرجع محاسب

هزینه واحد محصول با کمک معادالت زیر و مرجع کتاب بیژن قابل 

  :]26[محاسبه است

)46(  o o,CI o,OM

k k k
Z =Z +Z    

)47(  
o k,PY

k,PY k o

CI
Z =Z

CI
   

)48(  
o k

k

Z CRF φ
Z =

N

 
  

)48(   

 

n

r r

n

r

i 1+i
CRF=

1+i 1
 

و∅که در آن   د ساعات کارکرد سیستم در سال بر به ترتیب تعدا �	

  ].26,29ساعت و فاکتور نگه داري می باشند[حسب 

  

  تحلیل قانون دوم ترمودینامیک- 4

سازي ترمودینامیکی، تحلیل اگزرژي و در این بخش نتایج مدل

اند و تاثیر پارامتر هاي مهم بر اثرات زیست محیطی بررسی شده

  ست.عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار گرفته ا

 

 

   نتایج مطالعه پارامتري - 4-1

هاي مهم طراحی بر روي عملکرد ترمودینامیکی تغییرات پارامتر

سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل اینکه چگالی جریان، 

اختالف دماي سلول پیل سوختی و فاکتور مصرف سوخت به همراه 

کز مطالعه دماي ژنراتور اثرات مهمی در کارکرد سیستم دارند، تمر

 پارامتري به این متغیرها معطوف شده است.

چگالی جریان تاثیر کلیدي در عملکرد سیستم دارد. افزایش 

چگالی جریان باعث کاهش بازده قانون اول و بازده قانون دوم سیستم 

نحوه  2شده ولی در مورد توان تولیدي این چنین نیست. شکل 

رات ترکیبی را با تغییستم تغییرات بازده قانون اول و قانون دوم سی
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شود که مشاهده می 2دهد. با توجه به شکل چگالی جریان نشان می

)Am6100بازده قانون دوم با افزایش چگالی جریان تا مقدار  / 2) ،

% کاهش یافته و بعد از آن به صفر میل میکند. همچنین بازده 27/87

بازده ها  کند. دلیل کاهش % را تجربه می13/84قانون اول نیز کاهش 

به دلیل افزایش دبی سوخت ورودي به سیستم با افزایش چگالی 

  باشد.جریان می

 3نحوه تغییرات توان خالص تولیدي و چگالی جریان در شکل 

با افزایش چگالی جریان توان  3نشان داده شده اند. با توجه به شکل 

ار یابد. مقدتولیدي ابتدا به نقطه بهینه خود میرسد و سپس کاهش می

)Am5081بیشینه توان تولیدي در چگالی جریان  / دهد که رخ می (2

  کیلو وات. 257.2برابر است با 

یکی دیگر از پارامتر هاي کلیدي و تاثیر گذار در عملکرد سیستم 

ترکیبی، فاکتور مصرف سوخت این سیستم است که نحوه تاثیر آن در 

 4در شکل  نشان داده شده است. با توجه 4عملکرد سیستم در شکل 

ي مورد بررسی براي این فاکتور قانون  شود که در محدودهمشاهده می

یابد ولی بازده % کاهش می8/99اول همواره نزولی است و به مقدار 

از فاکتور مصرف  78/02قانون دوم به مقدار بیشینه خود در مقدار 

  %.39/18رسد که برابر است با سوخت می

وي توان خالص خروجی در شکل تاثیر فاکتور مصرف سوخت بر ر

شود توان مشاهده می 5نشان داده شده است.با توجه در شکل  5

درصد بهینه شده و به بیشترین  73/18خالص خروجی در فاکتور 

/285ر مقدار خود که براب kW5  میرسد و سپس سیر نزولی در پیش

  میگیرد.

  

  
کیبی تغییرات بازده قانون اول و قانون دوم سیستم تر -2شکل 

  با تغیررات چگالی جریان

  

  
  تغییرات توان خالص تولیدي و چگالی جریان -3شکل 

  

  تغییرات بازده قانون اول و دوم با فاکتور مصرف سوخت -4شکل 

  

تغییرات توان خالص خروجی سیستم ترکیبی با  -5شکل 

  تغییرات فاکتور مصرف سوخت
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دماي  قانون دوم با اختالفتغییرات بازده قانون اول و  -6شکل 

  دو انتهاي پیل سوختی

   
 يبا دما شیبازده قانون اول و نرخ سرما راتیینحوه تغ -7شکل 

  دیتبر ستمیژنراتور س

یکی دیگر از پارامتر هاي مهم و موثر در بازده و کارایی سیستم 

  تولید سه گانه، اختالف دماي سلول پیل سوختی است.

نشان داده شده  6ل سوختی در شکل تاثیر اختالف دماي سلول پی

توان دریافت که با افزایش اختالف دماي می 6است. با توجه به شکل 

درجه بازده قانون اول و  75دو انتهاي سلول پیل سوختی به میزان 

  یابند.درصد افزایش می 8/99و  17/47قانون دوم به ترتیب

دماي  پارامتر مهم تاثیر گذار دیگر در عملکرد سیستم ترکیبی

ژنراتور سیستم تبرید جذبی تک اثره لیتیوم بروماید آب است که در 

نشان داده شده است. با توجه به اینکه سیستم تبرید جذبی  7شکل 

در انتهاي سیستم واقع شده است، انرژي و اگزرژي ورودي به ژنراتور 

در مقایسه با سیستم کلی بسیار ناچیز بوده و در عملکرد کلی سیستم 

درجه اي این دما باعث  20به سزایی ندارد به طوري که افزایش تاثیر 

سرمایش تولیدي درصد در  0/9در بازده قانون اول و  0/07تغییرات 

  شود.می

- تخریب اگزرژي در اجزاي سیستم ترکیبی را نشان می 8شکل 

- دهد. تخریب اگزرژي در هر یک از اجزا با استفاده از رابطه گوي

) قابل محاسبه است. تخریب اگزرژِي در مبدل 38(استودال و یا معادله 

 215/1حرارتی هوا به دلیل اختالف دماي بسیار زیاد در این مبدل 

کیلووات است و سپس گازساز و پس سوز در رتبه هاي بعدي قرار 

دارند، چرا که هر سه عامل برگشت ناپذیري شامل: اختالف دماي 

دهند. تخریب  زا رخ میمحدود، واکنش شیمیایی و اختالط در این اج

کیلو وات محاسبه شده  60/07و در پس سوز  189اگزرژي در گازساز 

  است.

  

  

  

  نرخ تخریب اگزرژي براي اجزاي سیستم ترکیبی-8 شکل
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اکسید در ديبه منظور بررسی اثرات زیست محیطی، تولید کربن

به طور  گرماسه حالت تولید توان با پیل سوختی، تولید توان و 

مزمان و تولید سه گانه در سیستم ترکیبی پیشنهادي با هم مقایسه ه

واضح است که سیستم ترکیبی تولید  9اند. با توجه به شکل شده

اکسید کمتر و بازده اگزرژي بیشتري دارد. که به ترتیب ديکربن

تن بر  0/273و  0/072% بازده بیشتر و  10/07% و  3/27داراي 

اکسید کمتر نسبت به سیستم تولید ديمگاوات ساعت تولید کربن

باشد. این مقادیر مزیت استفاده از سیستم ترکیبی را توان تنها می

سازند. همچنین به لحاظ بررسی قانون اول سیستم ترکیبی آشکار می

کند % انرژي ورودي را به توان و گرمایش و سرمایش تبدیل می78

د. که این اعداد ضعف باش% می37/7ولی بازده قانون دوم این سیستم 

  دهد.قانون اول را در تعریف کردن بازده سیستم نشان می

مقایسه بازده قانون اول و قانون دوم  9نکته مهم دیگر در شکل 

باشد. با اضافه کردن می گرمادر سیستم تولید توان و تولید توان و

به سیستم تولید توان بازده قانون اول به  گرما سیستم تولید

% افزایش یافته است  12/1% و بازده قانون دوم به میزان41/37میزان

که مزیت استفاده ازسیستم ترکیبی را در مقایسه با سیستم تولید 

  سازد. می توان توسط پیل سوختی را آشکارتر

  نتایج تحلیل اقتصادي - 4-2

نتایج تحلیل اگزرژي اقتصادي در این بخش نشان داده شده اند. با 

 گرماییعلی رغم اینکه توان شود که خص میمش 10توجه به شکل 

باالست ولی قیمت تمام شده محصول پایین تري   HRSGسیستم 

. همچنین واضح است که کنددارد چرا که از انرژي اتالفی استفاده می

% از از قیمت واحد  76/25قیمت واحد محصول توان به مقدار 

د محصول از قیمت واح %76/46محصول گرما باالست و به میزان 

  سرمایش باالتر است.

  

  

  

  
و سیستم  گرماتولید کربن دي اکسید و بازده هاي سه حالت متفاوت تولید توان، تولید همزمان توان و -9 شکل

  ترکیبی

  

  

  اقتصادينتایج تحلیل -10شکل
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 نتیجه گیري -5

حرارت و  ،تولید توان به منظوردر این مقاله یک سیستم ترکیبی 

پیل سوختی  بر پایه ي ،زیست توده سوختاستفاده از برودت با 

 اگزرژي و واکسید جامد پیشنهاد شده و تحلیل کامل ترمودینامیکی 

محیطی انجام گرفته است. نتایج تحلیل بررسی اثرات زیست  نیز

آن است که مبدل حرارتی هوا به دلیل  نشان دهنده ياگزرژي 

ساز به دلیل ز و گازپس سوهمچنین و  ،اختالف دماي محدود زیاد

باشند. همچنین ها میفرآیند احتراق داراي بیشترین بازگشت ناپذیري

اگزرژي اتالفی همراه با گازهاي خروجی و نابودي اگزرژي در پیل 

از دیگر منابع مهم اتالف اگزرژي  گرماییبازیافت  مبادلهکنسوختی و

دماي در سیستم هستند. کارایی سیستم شدیدا تحت تاثیر اختالف 

انتهاي پیل سوختی، چگالی جریان و فاکتور مصرف سوخت است. 

 :سایر نتایج به صورت زیر است

  

  تغییرات یازده هاي قانون اول و دوم با افزایش چگالی

جریان، کاهشی است ولی توان تولیدي داراي نقطه بهینه 

 باشد.می

  بازده قانون دوم و توان تولیدي به ازاي مقادیر خاصی از

 شوند.مصرف سوخت بهینه می فاکتور

  افزایش اختالف دماي انتهاي پیل سوختی باعث افزایش

 شود.بازده سیستم ترکیبی می

  سیستم ترکیبی داراي بازده قانون دوم بیشتر و تولید

باشد که اهمیت استفاده از اکسید کمتر می دي کربن

 سازد.سیستم ترکیبی را آشکار می

 توده در مقایسه با زیستهاي سوختی با سوخت  بازده پیل

هاي با سوخت متان کمتر است ولی کاهش اثرات نیروگاه

ها را   زیست محیطی، استفاده از این نوع سیستم

 نماید. پذیر می توجیه

  اگر از انرژي اتالفی در تولید حرارت و برودت استفاده

شود، عالوه بر کاهش اثرات زیست محیطی هزینه واحد 

  شود.فت کمتر میمحصول تولیدي در بازیا

  فهرست عالیم - 6

 

AB پس سوز 

AC کمپرسور هوا 

AHX  هوا مبادله کن گرماي 

Anode آند 

Cathode کاتد 

e ) اگزرژي ویژه جریانKW.Kmol
-1

( 

Ė ) اگزرژي جریانKW( 

EV شیر فشار شکن 

FC کمپرسور سوخت 

h��
KJ.Kmolآنتالپی تشکیل ( �

-1
( 

HEX  مبادله کن گرما 

HHV KJ.Kmolارزش حرارتی باال ( 
-1

( 

INV اینورتر 

K� ثابت تعادلی واکنش 

LHV KJ.Kmolپایین ( گرماییارزش  
-1

( 

m Kg.sدبی جرمی (̇ 
-1

( 

MC  درصد رطوبت 

n� ) تعداد مول مادهKmol( 

P ) فشارKpa( 

Q̇  گرما (آهنگ انتقالkW( 

SOFC پیل سوختی اکسید جامد 

T ) دماK( 

Ẇ ) توانKW( 

 عالئم یونانی

ε اکسید(ديتولید کربنt.MW
-1

h
-1

( 

ƞ )بازده%( 

β  پایین  گرمایینسبت اگزرژي شیمیایی به ارزش

 زیست توده

 هازیر نویس

air هوا 

biomass تودهزیست 

C کمپرسور 

ch شیمیایی 

D تخریب 

em  تولید شده 

g گازسازي 

in ورودي 

net کل 

out خروجی 

ph فیزیکی 

pump  پمپ 

R مبرد 

water آب 
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