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 (mCHP) سيستم ميکرو توليد همزمان توان و گرما

 با پيل سوختی
 

 ابراهیم افشاری

 em_afshari@yahoo.com ،استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
 

 چکيده

وجب م تولید انرژی الکتریکی همراه با به کارگیری گرمای تولیدی یک روش سرریاا  در اال توساه اس  که

( CHPشرررودی ایو مو ررروا عموما  به عنوان توان و گرمای ترکی ی  افزایش راندمان و کاهش کلی تلفات می

بزرگ که جه  تولید الکتریسته و اندازه از متنوعی هستند،  هایاندازهدارای  CHPهای سیستممطرح اس ی 

مرز جدید تواند یک خانه را سرویس دهدی ه میشود تا واادهای کوچک کگرم کردن یک شرهر اسرتفاده می

CHP ی تاداد زیادی از تولید کنندگان، در اال توسرراه میکروباشرردهای کوچک مسررکونی میدر سرراختمان 

(mCHP) CHP وات و گرمای بازیابی  کیلو 11تا  1های کوچک دارای توان الکتریکی باشندی ایو نیروگاهمی

ن روش ت دیل کننده انرژی های مختلفی به عنواژنراتورها از تکنولوژیاشندی ایو بات میو کیلو 02تا  1شده 

توانند استفاده شوندی می mCHPهای های جدید بوده که در سیستمپیل سروختی از تکنولوژی برندیبهره می

راندمان  راندمان آن بسیار بالاتر ازو  کندپیل سوختی مستقیما  انرژی الکتریکی را از انرژی شیمیایی تولید می

های سرروختی باب  و پیل هیق مسررم  مت رکی نداردی عدم موتورهای ااتراق داخلی اسرر ی همه اجزا پیل

های مت رك باعث شرده که پیل سوختی بدون سر و صدا کار کندی دوام و مابلی  اعتماد آنها نیز بالا مسرم 

 ر پیل سوختی نزدیک صفر هستندیو ییی داکسریدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد هایی مانند اسر  و آلاینده

تغذیه  توانند به سرع باشند و میها میهای سوختی بالقوه دارای دانسیته انرژی بالاتری نس   به باتریپیل

تواند ها میاستفاده از پیل سوختی در ایو سیستم بررسی رواز ایو برداری مرار گیرندیول  مورد بهرهو به سه

سیستم عملکرد با جرئیات  بررسیو  mCHPهای انواا سیستمی مارف ف ایو مقالههدبسیار مابل توجه باشدی 

mCHP باشدیبر پایه پیل سوختی می 

 

 ، عملکرد، پیل سوختیتولید همزمان توان و گرما واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

وان به ، تشرررودی در نزدیکی کاربر هدای  میهای مرکزی به مکانریسررریته از پلان که مکان تولید الکتزمانی

 یرودلکتریسرریته در خطوا انتقال هدر میدرصررد ا 3 شررودی ادودا کارگیری گرمای تولیدی امکان پذیر می

و  شود مابل دستیابی اس که برق در م ل تولید میجویی در انرژی زمانی بنابرایو میزان مابل توجهی صرفه

اس  که امنی   ایو CHPمزی  دیگر  شودی واند استفادهتمابل توجهی از گرمای تولیدی می همچنیو بخش

 12های سیکل ترکی ی با راندمان بالا ادود نیروگاهی یابدپذیری خطوا کاهش میآسریب رود وانرژی بالا می

از گرمای اتلافی ژنراتور  mCHPکنندی واادهای درصرررد انرژی در دسرررتره را به توان الکتریکی ت دیل می

درصد  02یابد و تا اد کنند و راندمان کلی سیستم افزایش میجه  مصرف گرمایش و سرمایش استفاده می

  ی[1] شودمو وا به عنوان یک مزی  م سوب میرسد که ایو می
ظ تر از ل اپاییوس  که ایو واادها با بازده توجه به ایو نکته مهم ا ،CHPکوچک واادهای  اندازهبه دلیل 

ی تولیدی به ن و مؤبری در هر اال اگر گرمای کنندهای بزرگ مرکزی کار میالکتریکی در مقایسه با نیروگاه

ای برای تولید الکتریسرریته ارا تواند بسرریار بالاتر از نیروگاه مرکزی که فق اسررتفاده شررود، بازده کلی می

 ی مرکزی بزرگ مادرهانیروگاه یدستره بودن سوخ  پالایش شده اس  شرود باشردی عیب دیگر تکیه برمی

به توان مابل استفاده ت دیل کنندی ژنراتورهای های پالایش نشده خام نظیر زغال سنگ را هسرتند تا سروخ 

های خالص نظیر گاز ا یای دارند تا به اور تمیز کار کنندی به کارگیری وسرریا ایو کوچک نیاز به سرروخ 

تواند مشکلات توزیا دهد و میلایش نشرده را افزایش میهای پاهای کوچک تقا را برای ایو سروخ تورژنرا

در یک ساختمان  mCHPکه نصب یک وااد  کم ود سوخ  و تورم میم  سوخ  را فراهم نمایدی نهایتا  ایو

از  لذا بخش مابل توجهی های گرمایشی و الکتریکی اس یه سریستممسرکونی کوچک نیازمند اجتماا پیچید

 mCHPتجهیزات ا افی و هزینه مورد نیاز اس  تا تجهیزات مامول گرمایش و تهویه مط وا با یک سیستم 

 یجایگزیو گردد

 

 mCHP هایسيستم انواع -2

 وتورهای احتراق داخلیم 2-1

امزد ها یک نموتورایو  یهستندتریو تکنولوژی تولید مدرت ااتراق داخلی رف  و برگشتی شایا موتورهای

فشار وجود داردی خروجی گرمایی آل برای کاربردهایی هستند که نیاز اساسی برای آب گرم یا بخار کم ایده

تواند در یک چیلر جذبی جه  سرمایش نیز استفاده شودی در یک موتور ااتراق داخلی گرما از اریق سیال می

 mCHPهای سیستم شودیهای داغ اگزاس  آزاد میط ی و گازخنک کننده موتور، انتقال ارارت تشاشا س

های اگزاس  لی گرما را از آب ژاک  خنک کننده، گرمای روغو موتور و خروجیاز نوا موتور ااتراق داخ

درجه سلسیوه  39دمای تقری ی  گرمای خنک کو ژاک  موتور مادر به تولید آب گرم باکنندی بازیابی می

موتورهای در اال کار با فشار  درصد ارزش ارارتی سوخ  مصرف شده اس ی 92ماادل  باشد که ادودا می

بیو  دمای گازهای اگزاس  عموما  باشندیدرجه سلسیوه می 103آب ژاک  تا  بیشتر مادر به کارکرد در دمای

دن س شداناز اد کنای گازهای اگزاس  باید بالاتر که دم دلیل ایوه ب باشدیدرجه سلسیوه می 953تا  511

درجه  112بخار فشار پاییو و آب گرم با دمای  عموما تواند بازیابی گرددی باشد، فق  بخشی از گرما می
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 ی [0] شودزاس  موتور استخراج میسیلسیوه از گرمای اگ

در  هایاندازهوسررریا  م دوده: شرررامل mCHP های اسرررتفاده از موتورهای ااتراق داخلی به عنوانمزی 

راندمان بالا در ؛ درصد 31در دستره بودن در اد زی سریا و مدرت خروجی مابل تنظیم؛ انداراه ؛ دستره

 اشدیب، مینگهداری ص یح اول عمر بالا و سرویس مابل اامینان با در نظر داشتو تامیرات و؛ بارهای جزیی

 اس ی بالا به اتمسفر آلودگی نس تا و  عملکرد مامولا پر سر وصدات ایو موتورها شامل: ایرادا  منا 

 یدهدورهای ااتراق داخلی را نشرران میبا به کارگیری موت mCHPهای مشررخصررات کلی سرریسررتم 1جدول 

کند را که با موتور ااتراق داخلی کار می mCHPهای نیز مشررخصررات چند تولید کننده دسررتگاه 0جدول 

 نمایدیخلاصه می

 

 
 ] 5و mCHP ] 9مشخصات کلی موتور ااتراق داخلی به عنوان  -1 جدول

رنج تولید توان 

 برمی

 راندمان
 سوخ  مورد استفاده

سیکل 

 ترمودینامیکی
 

 کل الکتریکی

 02کیلووات تا  1

 مگا وات
51-91 32-91 

 گاز ا یای،بیو گاز،

های س ک روغو

 وسنگیو

 موتور دیزل سیکل دیزل

 9کیلووات تا  9

 مگاوات
59-01 30-02 

گاز ا یای، بیو گاز، 

 نفتا
 موتور ااتراق جرمه ای سیکل اتو

 *یورو 0122-952

گذاری به متوس  هزینه سرمایه

ازای هر کیلو وات توان برق 

 تولیدی

 *یورو 211/2-220/2
نگهداری به ازای هزینه عملکرد و 

 هر کیلو وات توان برق تولیدی

 2211/2-290/2ناکس: 
-229/2 :اکسید کربو مونو

225/2 

با فرض مصرف 

انتشار آلودگی بر اسب پوند بر  گاز ا یای

 کیلوات ساع 
 200/2-201/2ناکس: 

-221/2اکسید کربو:  مونو

220/2 

با فرض مصرف 

 سوخ  دیزل
 یباشندمیلادی می 0229ها نتیجه بررسی در سال *هزینه

 

 mCHPمشخصات سازندگان مختلف موتور ااتراق داخلی به عنوان  -2 جدول

مصرف 

 سوخ 
  اینق(ابااد

سطح صدا 

بر اسب 

 دسی ل

رنج توان  راندمان

ارارتی بر 

اسب 

 کیلووات

توان الکتریکی 

بر اسب 

 کیلووات

 سازنده
 کل الکتریکی

0/10 

 کیلووات

 ارتفاا 1/13
19 00 05 12 1 YANMAR 

 عمق 0/13
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 پهنا 9/59

01/2-91/2 

 ترم بر ساع 

 ارتفاا 59

11 01 39 59/11-01/9 0/5-0 ECOPOWER 15 عمق 

 پهنا 92

01/0 

مترمکاب بر 

 ساع 

 ارتفاا 55

- 09 0/30 10 0 TEDOM 0/11 عمق 

 پهنا 1/00

- - - 9/09 30 1/0 1 VAILLANT 

 

 هاميکرو توربين -2-2

تر میکرو شوندی بیشهای گاز کوچک هستند که جه  تولید الکتریسیته استفاده میها، توربیومیکرو توربیو

هزار دور بر دمیقه  102تا  32ای و جریان شااعی هستند که با سرع  های تک مرالهها، دستگاهتوربیو

دوده توان کنند و م اشغال نمی ها فضایی بیش از یک کیوسک تلفو راکنندی بیشتر میکروتوربیوچرخش می

گیرند به اوری کیلو وات اس ی بیشتر سازندگان از اراای یک شف  بهره می 922تا  01ها بیو خروجی آن

توانند ها میمیکروتوربیو یگیرندکه کمپرسور، توربیو و یک ژنراتور مغناایسی بر روی همان شف  مرار می

 ل تغذیه شوندیتوس  گاز ا یای، دیزل، گازوییل یا الک

 اهای ااتراق داخلی و لذمطاات مت رك کمتر نس   به موتور های استفاده از میکروتوربیو استفاده ازمزی 

 ها به ازای توان تولیدی آن اس یکوچک آن اندازه گر،مزی  دی تر اس یدوره تامیرات نگهداری آن اولانی

های متنوا   دیگر آن امکان استفاده از سوخ مزی هستندیپاییو نس تا  دارای وزن کم و تولید آلایندگی   منا 

 راندمان الکتریکی پاییو اس ی ،هاعمده میکروتوربیو مشکل ها اس یزائد و بیو سوخ های شامل سوخ 

مشخصات  5جدول  کندیها را بیان میا به کارگیری میکروتوربیوب mCHPهای مشخصات سیستم 9جدول 

 کندی خلاصه میکند را که با میکروتوربیو کار می mCHPهای چند تولید کننده دستگاه
 

 ] 5و  mCHP ] 9مشخصات کلی میکرو توربیو به عنوان  -3 جدول

تولید توان الکتریکی 

 بر اسب کیلووات

 هاراندمان
 سوخ  مورد استفاده

نس   توان 

 به گرما
 

 کل الکتریکی

922-11 92-11 
32-

91 

 دیزل، ا یای،گاز

ز گا بیوگاز، پروپان،کروزن،

 فلر

 میکروتوربیو 0/2-0/2

 *یورو 0122-322

متوس  هزینه سرمایه گذاری به 

ازای هر کیلووات توان برق 

 تولیدی

 *یورو 201/2-229/2
هزینه عملکرد و نگهداری به ازای 

 هر کیلو وات توان برق تولیدی

 ppmانتشار آلودگی بر اسب  9-12مونواکسید کربو: ، 9-12ناکس: 

 باشندمیلادی می 0229ها نتیجه بررسی در سال هزینه*
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 mCHPمشخصات سازندگان میکرو توربیو به عنوان  -4 جدول

 (اینق ابااد  سوخ  مصرف

سطح صدا 

بر اسب 

 دسی ل

ن توا راندمان

 ارارتی

 کیلو 

 (وات

توان 

 الکتریکی

 کیلو 

 (وات

 سازنده
 کل الکتریکی

و یتیبی 15022

 کیلوواتبر 

 ساع 

 ارتفاا 02

91 09 - - 11 CAPSTONE 92 عمق 

 پهنا 92

 کیلووات 130

 ارتفاا 09

92 09 - 112 12 GREENVIROMENT 92 عمق 

 پهنا 00

990 

 ارتفاا 0/00

90 03 01 100 122 ELLIOT 1/100 عمق 

 پهنا 1/99

- 

 ارتفاا 01/01

02 92 00 111 122 TURBEC 123 عمق 

 پهنا 5/91

 

 های سيکل رانکين رموتو 2-3

ولوژی کاربردی عنوان یک تکنه ببه دلیل راندمان ت دیل الکتریکی نس تا  پاییو اصولا  موتورهای سیکل رانکیو 

یو موتورهای سیکل رانک باشد، اهمی  کمتری برخورداردر هر اال اگر راندمان الکتریکی از  پذیرفته نیستندی

تفاده کل رانکیو از یک سیال اسسی یپذیرفته هستند دوام خوب به دلیل سادگی نس ی و مشخصات عملکردی و

شود ندانس میبخار خروجی کیابدی کار ان ساا می جه  تولید شود وگرم شدن ت خیر می کند که در ابرمی

تواند ولی سایر سیالات نیز می ؛آب اس  شودی سیال عامل عموما به بویلر جه  تکرار سیکل پمپ می مایا و

  تواند یک موتور پیستونی یا توربیو باشدیاستفاده شودی موتور رانکیو خودش می

الکتریکی  ت دیلهای تریو راندمانپاییوموتورهای سیکل رانکیو دارای یکی از  ها،در مقایسه با سایر تکنولوژی

یکل مزی  س یدر رماب  نیز بالاتر از موتورهای سیکل رانکیو اس  هایرتی سایر تکنولوژیراندمان ارا یاس 

ارزان  س  که یک من اایو اس  که سیال کاری مایا اس ، بیشتر اومات ایو مایا آب اها رانکیو برای نیروگاه

واند به تبازیابی ارارت می باشدو شامل کندانسور میلوپ بسته اس  چون سیکل رانکیو یک  یآماده اس  و

های استفاده از سیکل رانکیو در االاعات خیلی کمی در خصوص هزینه سادگی در کندانسور ااصل گرددی

 کندیسازنده را خلاصه می 0االاعات  1جدول  موجود اس ی  mCHPهای سیستم

 
 ی] mCHP ]0مشخصات سازندگان موتور سیکل رانکیو به عنوان  -5 جدول

 سازندهتوان الکتریکی رنج توان  راندمانسطح صدا ابااد بر اسب مصرف 
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بر اسب  اینق سوخ 

 کل الکتریکی دسی ل

ارارتی بر 

اسب 

 کیلووات

بر اسب 

 کیلووات

- 

 ارتفاا 9/53

15 - 35 10 0 POWERBLOCK 9/90 عمق 

 پهنا 5/05

- 

 ارتفاا 0/95

- 10 32 11 1/0 COGEN 0/11 عمق 

 پهنا 9/09

 

 های استرلينگموتور 2-4

 تواند هر یک از م صولات پایه نفتی یاکند که میمن ا ارارت خارجی استفاده مییک سیکل استرلینگ از 

گ عملکرد یک موتور استرلینافتدی موتور اتفاق نمیسیلندرهای هیق ااترامی در اتی انرژی خورشیدی باشدی 

 که در سیلندرهای موتور م  وه اس ینظیر هلیوم یا هیدروژن اس   یهوا یا گاز یبر اساه رفتار مقدار بابت

شود و به جای گازهای اگزاس  منتقل میاز هدر رف  گرمای موتور استرلینگ به سیال خنک کای بخش عمده

مامول عملکرد ی دماها یسازدبرای تولید گرما وتوان هم زمان مناسب میموتور استرلینگ را ایو مو وا که 

تواند به مقدار هدر رف  بالای ارارت میایو دماهای عملکرد بالا  باشدییم درجه سیلسیوه 022تا  912از 

 یک م دل ارارتی وتوس  از اریق لوله کشی سیال خنک کو توس تواند می ت دیل شودی گرمای هدر رف 

 باضی از مزایای شودی آب گرم استفادهی جه  تولید ارارتگازهای اگزاس  از اریق یک م دل  کانال کشی

دمیق تر کنترل به دلیل من ا ارارت خارجی هوا  ااتراق مخلوا سوخ  وشامل: رلینگ تموتورهای اس

ورد م کاری کمتری روغو ؛شودپیوسته اذف میلیل فرآیند ااتراق انتشار سوخ  مشتال نشده به د ؛شودمی

  وپاپ نیاز نیسس دارد، ترنیازبه اراای ساده ؛شودمیها تر بیو اورهالهای اولانیه بازهنیاز اس  که منجر ب

سرویس نگهداری کم و  ؛عملکرد کم صدا وکم ارتااش و دریاف  خیلی ساده هستند؛های سوخ  و سیستم

 باشدیمر بالا، میاول ع و مابلی  چند سوخته بودن  اامینان بالا؛

 ارارتی ورودی وهای نیاز به م دل راندمان پاییو؛ ؛های بالاهزینهآن نیز شامل: ماایب هر چند که برخی 

درت م توان تولیدی وبه نس   موتور بزرگ اندازه  ابرات خوردگی؛ ووجی با مابلی  ت مل فشار سیال کاری خر

های مشخصات کلی سیستم 9جدول  یبه سطح دیگر مشکل اس سریا توان خروجی باب  اس  و مابلی  تغییر 

mCHP مشخصات عملکردی چند تولید کننده  0جدول  کندیها را بیان میبا به کارگیری میکروتوربیو

 نمایدیخلاصه میکند را که با موتور استرلینگ کار می mCHPهای دستگاه

 
 ]mCHP ]9مشخصات کلی موتورهای استرلینگ به عنوان  -6 جدول

تولید توان 

الکتریکی 

بر اسب 

 هاراندمان

  سوخ  مورد استفاده
 کل الکتریکی
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 کیلووات

1122-9 01 31-91 
گاز 

 ا یای،گازوییل،الکل،بوتان
 موتور استرلینگ

 یورو* 5122-0122
متوس  هزینه سرمایه گذاری به ازای هر کیلووات 

 توان برق تولیدی

 در دستره نیس 
هزینه عملکرد و تامیرات نگهداری به ازای هر کیلو 

 وات توان برق تولیدی

 انتشار آلودگی  کندبرابر کمتر از سیکل اتو تولید می 12ادود 

 باشندمیلادی می 0229ها نتیجه بررسی در سال *هزینه

 

  mCHPمشخصات سازندگان موتور استرلینگ به عنوان  -7جدول 

مصرف 

 سوخ 

ابااد بر اسب 

 اینق

سطح صدا 

بر اسب 

 دسی ل

رنج توان  راندمان

ارارتی بر 

اسب 

 کیلووات

توان 

الکتریکی بر 

اسب 

 کیلووات

 سازنده
 کل الکتریکی

- 

 ارتفاا 90/93

90 05 31 01-0 3-0 
CLEANGEN 

POWER- 

STIRLING 

 عمق 1/00

 پهنا 1/10

- - - - 19 30 11-10 9-1/2 INSPIRIT MICRO 

CHP APPLIANCE 

9/0 

 کیلووات

 ارتفاا 5/91

- 11 39 9 1 VIESSMANN 3/10 عمق 

 پهنا 3/10

 

 های سوختیپيل 2-5

یل شده کاتد و الکترولی  تشک ،باشد که از سه جز اصلی آندیک م دل انرژی الکتروشیمیایی می پیل سوختی

 اتراقای و بدون یکه از اریق واکنش الکتروشیمیا های سوختی ش یه به باتری هستند به اوریپیل اس ی

به صورت  یک پیل سوختی هیدروژن و اکسیژن را عموما   یدنکنتولید می DCمستقیم سوخ  برق 

 ور فرآیند شامل عایو  باشدیالکتریسیته و گرما میواکنش آب و دهد و م صول الکتروشیمیایی واکنش می

وخ  افتد و سکه یک واکنش کاتالیستی اتفاق می باشد به اوریارای پایه هیدروژن بر روی آند میسوخ  د

گاز هیدروژن یونیزه شده و ای واکنش گرمازا  در سم  آندی کندها ت دیل میها و الکترونبه دو جز یون را

 وندیری  به سم  کاتد غنی از اکسیژن میها از آند و از اریق الکترولیون کندیتولید می +𝐻الکترون و یون 

منتقل شده توس  الکترولی   +𝐻های های گرفته شده از الکترود و یوندر سم  کاتد اکسیژن با الکترون

ید های تولالکترونها به صورت هم زمان اتفاق بیفتد، برای ایو که واکنش کندیوآب تولید میواکنش داده 

تواند عملکرد یک پیل سوختی میی ارک  کنندشده در سم  آند باید از یک مدار الکتریکی به سم  کاتد 

مشخص کننده ماکزیمم کاری اس  که از  ،انرژی آزاد گی س یک واکنش توس  تابا گی س ت لیل شودی
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 س ژی آزاد گیماکزیمم کار تئوری اختلاف انر دس  آوردیه توان بمیایی میدو ماده در یک واکنش شی ترکیب

 ها و م صولات واکنش شیمیایی اس یواکنش دهنده

 1)  𝑊max = 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 − Gprod 

 در مورد شودیانرژی ورودی تاریف می ید خروجی بهت دیل انرژی به صورت نس   انرژی مف راندمان وسرایل

ا بانرژی مفید خروجی، انرژی الکتریکی و گرمایی اس  و انرژی ورودی انتالپی هیدروژن اس ی  ،پیل سوختی

 :ماکزیمم راندمان تئوری پیل برابر اس  با ،که کل انرژی آزاد گی س به انرژی الکتریکی ت دیل شود فرض

 0)  𝜂F.C =
ΔG

ΔH
 

درصد اس  که ال ته به دلیل تلفات اهمی  35-00بیو  راندمان کل یک پیل سوختی در اال  ایده آل عموما 

 شودیش اکتیواسیون راندمان آن کمتر میناشی از مط ش غلظ  و مط 

 کندیبه کارگیری پیل سوختی را بیان میبا  mCHPهای مشخصات کلی سیستم 0جدول 

 
 ] 5و  mCHP ]0به عنوان  های سوختیکلی پیل مشخصات -8 جدول

 الکتریکی بررنج تولید توان 

 اسب کیلووات

سوخ  مورد  هاراندمان

 استفاده
 

 کل الکتریکی

9222-1 10-52 01-02 
گاز ا یای، 

 هیدروژن
 پیل سوختی

 *دلار 9222-1222
متوس  هزینه سرمایه گذاری به ازای هر 

 کیلووات توان برق تولیدی

 دلار* 21/2-221/2
هزینه عملکرد و تامیرات نگهداری به ازای هر 

 کیلو وات توان برق تولیدی

 22221/2ناکس : 

 22220/2مونواکسید کربو : 
 ppmانتشار آلودگی بر اسب 

 باشندمیلادی می 0229ها نتیجه بررسی در سال *هزینه

 

 پيل سوختی غشا پليمری 2-5-1

ه خوبی در ب الکترولی  کندین به عنوان الکترولی  استفاده میپیل سوختی غشا پلیمری از یک پلیمر هادی یو

راه اندازی سریا را  درجه سیلسیوه که امکان 122تا  02در دمای ادود  کند، عموما دماهای پاییو کار می

 دیشوهوا یا اکسیژن به کاتد تغذیه می شود، وبه عنوان سوخ  در آند استفاده میهیدروژن  ینمایدفراهم می

های هیدروژن از الکترولی  شوندی یوندر آند تولید می ها، از سوخ های هیدروژن و الکترونیون 1مطابق شکل 

های کنند تا با پیوستو به یونها از اریق یک مدار خارجی ارک  میکنندی الکترونبه سم  کاتد ارک  می

های م صول را تولید کنندی الکترولی  جامد آب را جذب های اکسیژن در کاتد، آب و گازهیدروژن و اتم

ول  اس  به منظور گرفتو توان مورد نیاز از پیل سوختی،  0/2تاژ عملکردی هر پیل ادود کندی چون ولنمی

تادادی تک پیل را با هم سری کرده تا توده پیل ساخته شودیعملکرد پیل سوختی غشا پلیمری نیازمند افظ 

ح شودی سطیمقدار مشخصی آب در پیل سوختی اس ی  منا  مقدار بیش از اد آب موجب از کار افتادن پیل م
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ال د به اوری که میزان آب بامیمانده در استک پیل سوختی و بهینه آب موارد مرت   با مدیری  آب را می

 میزان آب دفا شده باید با دم  کنترل شودی 

 

 
 ] 1[ پیل سوختی غشا پلیمری توده - 1 شکل

 

 

 دس  آورد ه رابطه زیر بتوان از مقدار گرمای تولید شده در استک پیل سوختی غشا پلیمری را می

 9)  𝑄gen = (1.500− Vcell)Incell 

دس  ه درجه سیلسیوه ترك کند ب 01را به صورت مایا  توده پیل ،ماادله بالا با ایو فرض که آب تولیدی

 یتر اس رت بخار ترك کند رابطه زیر مناسباگر آب تولیدی استک را به صو آمده اس ی

 5 ) 𝑄gen = (1.015− Vcell)Incell 

های باشد، بیشتر گرما در لایههای ولتاژ میر یک پیل سوختی در ارت اا با اف که تولید گرما د دلیل ایوبه 

های جامد هادی غال ا  در سم  کاتد، سپس در غشا به دلیل تلفات اهمیک و همچنیو در بخش ،کاتالیس 

ل سوختی های جامد پیاریق بخش دای  گرمایی ازگرمای تولید شده ابتدا توس  ه شودیتولید میالکتریسیته 

شود، بخشی از گرما به های واکنش دهنده منتقل میبخشی از گرما به گاز شودیها منتقل میشامل الکترود

شود و بخشی به ل ه انتهایی پیل منقل شده و از اریق جابجایی خنک کو از اریق جابجایی منتقل میماده 

 گرددیراف منتقل میا یای و تشاشا به م ی  اا

شکل  کندیفراهم میرا  CHPدر فاده از پیل سوختی غشا پلیمری انرژی گرمایی اشاره شده در بالا امکان است

 دهدینمایش میرا  CHPبه صورت گیری پیل سوختی غشا پلیمری دیاگرام به کار 0
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 ] CHP ]1به صورت  پیل سوختی غشا پلیمری -2 شکل

 

ی و غشای جامد مشکلات خوردگشامل:  mCHPهای اسرتفاده از پیل سروختی غشا پلیمری به عنوان مزی 

 ؛ودشرییو، سریسرتم سرریا تر راه اندازی میبه دلیل دمای عملکرد پا ؛دهدمدیری  الکترولی  را کاهش می

رد عملکو  ؛پاییوفشرررده بودن، اجم و وزن  ؛گرمایی و صرروتی خیلی پاییو یابرات سررو ؛دانسرریته توان بالا

 باشدی ، میهای مختلفتنوا کارکرد با سوخ  ؛آلودگی زیس  م یطی در اد صفر ؛ساده

 ؛ینیوم(میم  بالای کاتالیس  پلاتشامل: های به کار گیرنده پیل سوختی غشا پلیمری برخی از ماایب سیستم

کاتالیسر  پلاتینیوم نسر   به ابر سرمی  مونواکسرید کربو بسریار اساه اس ، لذا استفاده از یک راکتور 

هرگز ن اید در دمای  ؛های هیدروکربنی یا الکل نیاز اس جه  کاهش مونواکسرید کربو در سروخ ا رافی 

، دکنری فراهم میانرژی گرمایی کمت ،ییودمای عملکرد پا و تر از صررفر درجه سرریلسرریوه کار کندپاییو

 یکندرا مشخص می mCHPپیل سوختی غشا پلیمری به صورت  مشخصات فنی سازندگان 3جدول  باشدیمی

 
 mCHPمشخصات سازندگان پیل سوختی غشا پلیمری به عنوان  -9جدول 

 مصرف

 سوخ 

ابااد بر اسب 

 اینق

سطح 

صدا بر 

اسب 

 دسی ل

توان  راندمان

ارارتی بر 

اسب 

 کیلووات

الکتریکی بر توان 

 اسب کیلووات
 سازنده

 کل یالکتریک

99/11 

 کیلووات

1/11 
ارتف

 اا
- 92 02-01 9/0-3/9 9/5 AVANTI 

 عمق 00

 پهنا 0/50

- 02 
ارتف

 اا
92 - 32 09/1 1 CLEARED

GE/POWER 
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 عمق 00

 پهنا 99

 

 پيل سوختی اکسيد جامد2-5-2

آند کندی هادی یون اکسیژن به عنوان الکترولی  استفاده میید جامد از یک ماده سرامیکی اکسپیل سوختی 

س  که الخل کاتد دارای ساختار متخ پایدار شده اس ییا و زیکونیوم ایتر پیل مامولا  ترکی ی شامل نیکل،

ه بپیل سوختی اکسید جامد مورد استفاده در ساخ   موادکلیه  یشودمنگنی  ساخته میوم عموما  از لانتان

هیدروژن یا متان  کنندیدرجه سیلسیوه عمل می 1222تا  022در دمای بیو ها پیلایو  اال  جامد اس ی

تواند اکسیژن یا هوا را در کاتد به کارگیری کندی دو یم پیل سوختی اکسید جامدتواند به آند تغذیه شود و می

ای ی یک مزی  اراای استوانه(9 شکل  وجود دارد سوختی اکسید جامدپیل ای ای و صف هاستوانهنوا اراای 

 تر اس ی ساخ  ساده نظرای از ولی اراای صف ه ؛های بالا اس بندی خیلی منسجم در دمااز به آباذف نی

 
 ] 9[ پیل سوختی اکسید جامد -3 شکل

 

 هایموجود در جریان سوخ  با یونکربو هیدروژن یا مونوکسید  ،پیل سوختی اکسید جامدهای در واکنش

و  کندها آب و دی اکسررید کربو تولید میایو واکنشدهدی واکنش میاکسررید در اال ارک  در الکترولی  

 اتدگردندی در کخارجی ع ور کرده و به کاتد بر میاز بار ها الکترون کندیها را به سم  آند پراکنده میالکترون

اکسرریژن به  هایس یونسررپشرروندی های اکسرریژن هوا اسررتفاده میمولکولها جه  یونیزه کردن الکترون

 یشودو فرآیند مجددا  آغاز می شوندها وارد میالکترولی 

رما ا ذخیره گپردازنده سوخ ، استک پیل سوختی، اینورتر، من  شامل یک پیل سوختی اکسید جامد عموما 

تریو هدف پردازنده سروخ  امدام بر روی سوخ  ورودی اس ی امدامات باشردی اصرلیو متالقات مامول می

که سوخ  ورودی دارای  در صورتی باشدیشامل سولفور زدایی و رفورمینگ میانجام گرفته بر روی سروخ  

مابل توجهی ولتاژ پیل را و به اور  ب غیر فاال شردن کاتالیس  آند شدهکمتریو مقدار سرولفور باشرد موج

شود سوخ  به چند نوا مختلف انجام می عملیات رفورمینگ جه  اسرت صرال هیدروژن از دهدیکاهش می

م دل ارارتی در یک  ایو عملیات مامولا  که یکی از انواا متداول آن عملیات رفورمینگ توسرر  بخار اسرر ی

ره گرم کوهای شود و جریان گازترکیب سوخ  و بخار وارد تیوب می به اوری که ؛شودپوسته انجام می لوله

 5ل شک ساخته شده از کاتالیس  نیکل را جه  انجام رفورمینگ گرم نمایدی هایلولهشود تا وارد پوسرته می
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 دهدیرا نمایش می mCHPگیری پیل سوختی اکسید جامد در سیستم دیاگرام به کار

 
 ] CHP ]9به صورت  پیل سوختی اکسید جامد -4شکل 

 

  یای در یکگاز ا یشودفشرده می جه  غل ه بر اف  فشارگاز ا یای وارد سیستم شده و ، 5مطابق شرکل 

سولفور  شودیود و بقیه وارد مشال میشمیوااد سولفور زدایی  بخشی از وارد شود،شریر سره راهه مجزا می

میز پیش ت سپس گاز ا یای ییابدشود و راندمان سیستم افزایش میتوسر  کربو اکتیو دما پاییو زدوده می

 درجه سرریسررلسرریوه 522فورمر بخار در دمای بالاتر از مخلوا وارد ر شررودیبخار مخلوا میو با  گرم شررده

های زنجیره بلند و بخشررری از متان ابتدائا  به هیدروژن و مونوکسرررید کربو ت دیل شرررود که هیدروکربومی

و هیدروژن الکترو  ابتدا ت دیل شررده متان بامیمانده درشررود که می پیل سرروختیوارد آند  ایو گاز شررودیمی

 شودی اکسید می

فشرده و  ،از ورودهوای وارد شرده به سیستم فیلتر شده و م ل  ،شرودزمان هوا به سرم  کاتد تزریق می هم

قیما  به م فظه ااتراق کند و مستدر ااراف م دل ع ور می منا  بخش مشخصی ی شودسرپس پیش گرم می

گازهای اگزاسرر  آند وکاتد هم اکنون مخلوا شررده و با هوای  کنترل کندیمشررال را  شررود تا دمایوارد می

خار و م دل ارارتی جریان گاز داغ م صررول به رفورمر ب یسرروزددر م فظه ااتراق میا ررافی و گاز ا یای 

آب  ،گاز ا یاییان جرایو گاز داغ سررپس با  یابد تا گرمای مورد نیاز پروسرره رفورمنیگ را تیمیو نمایدیمی

آب  تا  نهای کند،، م ل از انتقال ارارت نهایی با سیستم گرمایش مرکزی ت ادل ارارت میتغذیه و هوای کاتد

 شودیپ میگرم گرمایش مرکزی به مخزن ذخیره پم

دماهای ایو مزایا شامل: باشندی می mCHP های مختلف از دیدگاهدارای مزی  اکسید جامدهای سوختی پیل

  با مرت آن کلیه موارد ساختار ؛ هستند برای اجزای دارای عملکرد توس  گرما مورد توجه ی پیلعملکرد بالا

ک تواند به عنوان یاضررور نیکل در کاتد میکند؛ و ا سررختی مدیری  آب را خن ی مییمدیری  الکترولی  

 ییابدها کاهش میرفورمر اذف و هزینهداخلی استفاده شود ونیاز به ت دیل کننده کاتالیس  

 شودساختار می ومواد وجب پیچیدگی دماهای بالا م یی نیز هستندای های سوختی اکسید جامد دارای ماپیل



 
 مقاله کامل                                                                  39، بهار 1های تجدیدپذیر و نو، سال اول، شماره انرژی تخصصی -علمی  فصلنامه دو

 

 
 

تر تشررکیل م صررولات منفی زیرا انرژی آزاد گی س ،دهدرا کاهش میباز  رای بالا ولتاژ مدادماهو همچنیو، 

ش در هر اال مزی  مقدار گرمای هدر رف  بر کاه یشرررودکاهش راندمان الکتریکی میجب مو وشرررود می

 کندیکوچک راندمان الکتریکی غل ه می

را  mCHPاسرتفاده کننده از پیل سروختی اکسرید جامد به صورت مشرخصرات فنی سرازندگان  12جدول 

 یکندمشخص می
 mCHPمشخصات سازندگان پیل سوختی اکسید جامد به عنوان  -11جدول 

مصرف 

 سوخ 

 ابااد بر اسب

 اینق

سطح صدا 

بر اسب 

 دسی ل

رنج توان  راندمان

ارارتی بر 

اسب 

 کیلووات

توان الکتریکی بر 

 اسب کیلووات
 سازنده

 کل الکتریکی

- 

 

 ارتفاا 1/95

- 92-91 31 0/1 1 HEXIS 0/00 عمق 

 پهنا 5/05

- 

 ارتفاا 0/93

50 92 01 15/2-9/2 1/1-1/2 BLUEGE

N 
 عمق 9/09

 پهنا 09

- 

 ارتفاا 1/90

- 10 92-01 1 0 GENNEX 3/19 عمق 

 پهنا 0/11

 

 نتيجه گيری مقایسه و   -3

های های انواا سیستممطابق با م ااث و جداول ارائه شرده در فصل دوم در خصوص شرح عملکرد و ویژگی

mCHPکلی به شرح ذیل مقایسه نمودی ال ته ایو مقایسه بسیار های مختلف را به صورت توان تکنولوژی، می

ات برداری تغییرباشررد و ممکو اسرر  با توجه به تنوا سررازندگان تکنولوژی مورد نظر و شرررای  بهرهکلی می

تواند انجام پذیرد به عنوان م ال از ل اظ های مختلف میهای مختلف از جن هداشته باشدی مقایسه تکنولوژی

متری دارای تولید آلاینده ک هاسررایر تکنولوژیبه کار گیرنده پیل سرروختی از  هایلوژیتکنو ،گیتولید آلایند

اسرر  در عوض تکنولوژی اسررتفاده کننده از موتور ااتراق داخلی با توجه به ماهی  خود دارای بیشررتریو 

ق موتور ااترالوژی تکنورسررد نگهداری، به نظر می -انتشررار آلایندگی اسرر ی از ل اظ هزینه تهیه و تامیرات

 منا   یباشدتر میتر اسر  ولی تکنولوژی موتور استرلینگ از بقیه گرانتر و در دسرترهاز بقیه ارزانداخلی 

ابقه به و سها از ل اظ تجاری بودن تکنولوژی موتور ااتراق داخلی و میکرو توربیو نسر   به سایر تکنولوژی

ها نظیر پیل سوختی و موتور استرلینگ وسیکل رانکیو تکنولوژیباشردی سایر کارگیری در منازل پیشررو می

تکنولوژی پیل سرروختی در مقایسرره با سایر باشرندی از ل اظ راندمان الکتریکی در اال ت قیق و توسراه می

ها برنده اسرر  و تکنولوژی سرریکل رانکیو کمتریو راندمان الکتریکی را داردی از ل اظ راندمان کل تکنولوژی

 ها با اختلاف کمی با هم رماب رسد کلیه تکنولوژیهای الکتریکی و گرمایی به نظر میمجموا راندمانیانی 
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تواند نقش بسیار موبری ، میmCHPهای دستگاهگرمای تولید شده در  استفاده توام ازکنندی در هر اال می

 جویی انرژی مصرفی داشته باشدیدر صرفه
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