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تحلیل ترمودینامیکی سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی : )عنوان مقاله 
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 چکیده 

ر استرلینگ که اخیراً به آن بهای بیشتری سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتو

داده شده است و به نوعی می توان از آن به عنوان انرژی پاک و نو یاد کرد. سیستم هیبریدی به این 

صورت عمل می کند که با کار کردن پیل سوختی کربنات مذاب حرارت و برق تولید می شود که از 

لینگ استفاده می کنیم و به این ترتیب موتور استرلینگ حرارت آن به عنوان منبع گرم برای موتور استر

در این مقاله ابتدا به بررسی کار و بازده برگشت ناپذیر و سپس کار و  نیز تولید کار مکانیکی می کند.

و هر یک بازده برگشت پذیر سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ 

به بررسی ولتاژ پیل سوختی کربنات مذاب در حالت برگشت ناپذیر و در ادامه  می پردازیم.از اجزای آن 

بازده سیستم  می باشد. MATLABبرگشت پذیر می پردازیم.نرم افزاری که در این مقاله استفاده شده 

با ماکزیمم کار  که در حالت برگشت پذیر % 06.87هیبردی در بیشترین حالت برگشت ناپذیر خود 

  می باشد. % 12.49 یل سوختی کربنات مذاببرگشت پذیر پ

 تحلیل ترمودینامیکی، سیستم هیبریدی، پیل سوختی کربنات مذاب، موتور استرلینگواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

با توجه به افزایش قیمت سوخت و نگرانی های زیست محیطی پیل های سوختی به عنوان یک جایگزین برای نیروگاه های 

در میان پیل های سوختی موجود تولید Heinz et al,2012) (Neef,2009) (Feng et al,2012) ) ه می شود.سنتی در نظر گرفت

( به عنوان یک پیل MCFCپیل سوختی کربنات مذاب ) (Verda et al,2012) (Zhang et al,2011) (Zhang et al,2012)شده 

 Brouwer et) باال خارج می شود مورد توجه قرار می گیرد سوختی با کارکرد دما باال و کاربرد نیروگاهی که از آن حرارت

al,2006)  (Kim et al,2013) موتور استرلینگ نیز به عنوان یک موتور رفت و برگشتی با راندمان باال که به دلیل بی سر و صدا .

وختی کربنات مذاب و بودن کارکرد موتور و هم از لحاظ اقتصادی مورد توجه می باشد. سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل س

موتور استرلینگ به این صورت کار می کند که در آند پیل سوختی کربنات مذاب هیدروژن با یون کربنات واکنش داده و 

الکترون و آب و دی اکسید کربن تولید می کند که دی اکسید کربن طی یک چرخه به کاتد منتقل می شود که در آن جا با 

لید یون کربنات می کند الکترون تولید شده در آند نیز به کاتد منتقل شده و تولید برق می کند اکسیژن هوا واکنش داده و تو

این واکنش ها گرما تولید می کند که از این حرارت به عنوان منبع گرم برای موتور استرلینگ استفاده کرده و موتور استرلینگ 

مقاله به بررسی کار و بازده برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات در این شروع به کار می کند و کار مکانیکی تولید می کند.

مذاب و موتور استرلینگ و سیستم هیبریدی مشتمل از این دو می پردازیم. در ادامه به بررسی کار و بازده برگشت پذیر 

تور استرلینگ و در ماکزیمم و کار و بازده برگشت پذیر در دمای عملیاتی پیل سوختی کربنات مذاب و بازده برگشت پذیر مو

نتیجه بازده برگشت پذیر سیستم هیبریدی مشتمل از پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ پرداخته می شود. ولتاژ 

 برگشت ناپذیر و برگشت پذیر پیل سوختی کربنات مذاب نیز بررسی می شود.

 

 روش تحقیق 
 

 قوانین ترمودینامیکی 

بقای انرژی نیز معروف است به صورت زیر تعریف می شود: انرژی نه می تواند خلق شود و  قانون اول ترمودینامیک که به اصل

 نه نابود شود، بلکه فقط می تواند تغییر شکل دهد.

 
                                                                                                                                                )1( 

  

 

از نظر قانون اول بین گرما و کار تفاوتی وجود ندارد اما خواهیم دید که از نظر قانون دوم، گرما با کار تفاوت های زیادی با هم 

 دارند، ضمن این که برقراری قانون اول به معنای انجام پذیر بودن فرآیند نیست.

 پالنک به صورت زیر است:-یان کلوینقانون دوم ترمودینامیک از ب

غیرممکن است که سیستمی به صورت چرخه ای عمل کند، به طوری که گرما را تنها از یک منبع گرمایی گرفته و به همان 

 مقدار نیز کار تولید نماید.

 درصد غیرممکن است. 266در ماشین های گرمایی، داشتن راندمان 

 :یوسقانون دوم ترمودینامیک از بیان کالز

غیرممکن است که سیستمی به صورت چرخه ای عمل کند، به طوری که تنها نتیجه عملکرد آن انتقال گرما از یک جسم سرد 

 به یک جسم گرم باشد.

 هیچ یخچالی نمی تواند بدون کار اولیه، عمل کند.
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 :قانون دوم از دیدگاه آنتروپی

 (فزایش یابد.)هر فرآیند طبیعی در جهتی پیش می رود که آنتروپی کل ا

 قانون سوم ترمودینامیک مقدار عددی آنتروپی را مشخص می کند.

با توجه به این موضوع که اگر انتگرال یک کمیت بر روی یک چرخه ی دلخواه، برابر صفر باشد این کمیت خود یک خاصیت 

یفرانسیلی یک خاصیت ترمودینامیکی است، این خاصیت را نشان دهنده تغییر د ترمودینامیک است نتیجه می گیریم که 

 آنتروپی می نامند.

 

                                                                                                                                                       )2(   

 

 برگشت پذیر خواهیم داشت: که برای یک سیستم

 

                                                                                                                                                                       )3( 

 

 آنتروپی را می توان به صورت زیر نیز نوشت:

 

                                                                                                                                                       )4(  

 

 عالمت تساوی برای فرآیند برگشت پذیر و عالمت نامساوی برای فرآیند برگشت ناپذیر می باشد.

 د آنتروپی با توجه به رابطه زیر محاسبه می شود:تولی

 

                                                                                                                                                    )5( 

 

 را در مورد تولید آنتروپی داشت: با توجه به رابطه باال می توان چنین نتیجه ای

 فرآیند برگشت ناپذیراست  

 فرآیند برگشت پذیراست    

        فرآیند غیر ممکن است

 

 فرآیند های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

ود در هر لحظه در طول فرآیند، هم سیستم و فرآیند برگشت پذیر فرآیندی است که وقتی از یک حالت تعادل اولیه آغاز می ش

هم محیط در حال برهمکنش با آن، بتوانند به حاالت اولیه شان بازگردند. به عبارت دیگر: فرآیند برگشت پذیر، فرآیندی است 

گرما که بدون بر جای گذاشتن هیچ گونه اثری روی محیط، می تواند معکوس گردد. درفرآیندهای برگشت پذیر کلیه تبادالت 

و کاری که طی مسیر مستقیم رخ می دهد، در طی فرآیند معکوس، از نظر اندازه برابر و بدون تغییر می مانند اما از نظر جهت، 

 برعکس می شوند. کلیه فرآیندهای خود به خودی، برگشت ناپذیر هستند.

ل می کنند مورد مقایسه قرار دهیم، هرگاه بازده گرمایی ماشین های واقعی و برگشت پذیر را که بین دو دمای یکسان عم

 خواهیم داشت:
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 ماشین گرمایی غیرممکن        

 ماشین گرمایی برگشت پذیر   

 ماشین گرمایی برگشت ناپذیر 

 

 روابط

توان  0رابطه  استفاده می کنیم. 26و  0برای به دست آوردن بازده پیل سوختی کربنات مذاب در حالت برگشت ناپذیر از رابطه 

اضافه ولتاژ  4اضافه ولتاژ فعال سازی کاتد و رابطه  7اضافه ولتاژ فعال سازی آند و رابطه  8پیل سوختی کربنات مذاب و رابطه 

نرخ  22بازده برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب رابطه  26فعال سازی اهمی در اثر مقاومت صفحات آند و کاتد و رابطه 

در روابط  Jو  پتانسیل استاندارد را مشخص می کند 21اختالف آنتالپی گیبس و رابطه ( Hitchings,2002) 21آنتالپی و رابطه 

 (Chen et al, 2014) .نشان دهنده چگالی جریان می باشد

 

                                                                                 )6( 

 

                                                                                                               

(7)  

 

                                                                                                        )8(

  
 

                                                                                                              )9(

      
 

                                                                                                                                                                     

(11)  

 

                                                                                                                                                            )11( 

 

                                                                                                                                              

(12)  

 

                                                                                                                                                                                                            

(13)  

 

برای به دست آوردن بازده برگشت ناپذیر موتور  استفاده می کنیم. 2برای به دست آوردن مقادیر پارامترهای یاد شده از جدول 

ثیر اتالف حرارت تأنرخ حرارت که از  28ضریب رسانندگی و رابطه  20ده می کنیم که در رابطه استفا 29استرلینگ از رابطه 

 .به دست می آوریم می پذیرد
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 . مقادیر پارامترهای استفاده شده در روابط2جدول

 (atm) 1 فشار عملیاتی 

 (K) 893.15 دمای عملیاتی

 (K) 293.15 دمای محیط

 ) 53500 انرژی فعال سازی آند

 ) 77300 انرژی فعال سازی کاتد

 (atm) 0.6 فشار جزیی هیدروژن در آند

 (atm) 0.15 فشار جزیی دی اکسید کربن در آند

 (atm) 0.25 فشار جزیی آب در آند

 (atm) 0.08 فشار جزیی اکسیژن در کاتد

 (atm) 0.59 فشار جزیی نیتروژن در کاتد

 (atm) 0.08 فشار جزیی دی اکسید کربن در کاتد

 (atm) 0.25 فشار جزیی آب در کاتد

  96485 فارادیثابت 

 2 تعداد الکترون

 8.314 گازثابت جهانی 

 a 0.01پارامتر 

 0.103 پارامتر 

 0.008 پارامتر 

 0.005 پارامتر 

 

                                                                                                      )14(       

 

                                                                                                        )15( 

                                                                                                                                                

(11)  

                                                                                                     )17( 

 ضریب تناسب است. در نهایت بازده   مقدار بهروری از مبدل حرارتی می باشد ε ی وضریب جا به جای α که در رابطه باال

 محاسبه می شود. 27برگشت ناپذیر سیستم هیبریدی از رابطه 

                                                                                                         

(18)  

بیشترین کار و بازده برگشت پذیر پیل سوختی کربنات مذاب در دمای محیط ایجاد می شود که تغیرات آنتالپی واکنش در 

دمای محیط و سپس تغیرات آنتروپی واکنش را محاسبه کرده و در رابطه تغیرات انرژی گیبس قرار می دهیم که منفی انرژی 
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محاسبه کنیم باید به این نکته توجه  ذاب می باشد.اما برای اینکه بازده برگشت پذیر راگیبس برابر کار پیل سوختی کربنات م

 . استفاده کرد (2174)اصالن نژاد و همکاران، 12مثبت شد باید از رابطه کرد که اگر تغیرات آنتروپی 

                                                                                                                 )24( 

                                                                                                                )16( 

                                                                                                                     )12( 

استفاده شود. 11و  11برای کار و بازده برگشت پذیر پیل سوختی کربنات مذاب در دمای عملیاتی باید از روابط   

                                                                                                         )11( 

                                                                                                                                       

(11)  

حاسبه می شود.م 19بازده برگشت پذیر موتور استرلینگ نیز همان بازده کارنو می باشد که از رابطه   

                                                                                                                                                 )19( 

 به دست می آید. 12و در نهایت بازده برگشت پذیر سیستم هیبریدی از رابطه 

                                                                                                                                    )12( 

ولتاژ نرنست می باشد که  18محاسبه می شود که رابطه  10ولتاژ برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب بر اساس رابطه 

به دست می آید که ولتاژ برگشت پذیر  18اضافه ولتاژها را حذف کنیم رابطه  10شت پذیر است یعنی اگر در رابطه ولتاژ برگ

همان طور که گفته شد ماکزیمم ولتاژ در دمای محیط صورت می گیرد. است.  

                                                                                                                                    )10( 

                                                                                                                  )18( 

 

  یافته ها
بر حسب چگالی جریان  2ر استرلینگ و سیستم هیبریدی در شکل بازده های برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب و موتو

کیلو ژول می باشد. ولتاژ برگشت ناپذیر پیل سوختی  162646آمده است. کار برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب 

بر متر آمپر  26بر حسب دما در چگالی جریان  1بر حسب چگالی جریان و شکل  1که شکل  1و  1کربنات مذاب در دو شکل 

 مربع می باشد.
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 . بازده برگشت ناپذیر سیستم هیبریدی و اجزای آن2شکل
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 . ولتاژ برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب برحسب چگالی جریان1شکل
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 آمپر بر متر مربع 26. ولتاژ برگشت ناپذیر پیل سوختی کربنات مذاب برحسب دما در چگالی جریان 1شکل
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 اب:پیل سوختی کربنات مذبرگشت پذیر  و ولتاژ بازده ماکزیمم کار،

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 پیل سوختی کربنات مذاب در دمای عملیاتی:برگشت پذیر کار، بازده و ولتاژ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 بازده برگشت پذیر موتور استرلینگ و سیستم هیبریدی:

 
 

 

 

  گیریبحث و نتیجه
می باشد که ماکزیمم بازده  % 64.01 ات مذاب در بیشترین حالت خود دارای مقدارپیل سوختی کربنبرگشت ناپذیر بازده 

بیشترین  می باشد. % 62.88و بازده برگشت پذیر در دمای عملیاتی آن  % 12.71برگشت پذیر پیل سوختی کربنات مذاب 

ژ برگشت پذیر در دمای عملیاتی ولت و ولتا 1688.2ولت می باشد ولی ماکزیمم ولتاژ برگشت پذیر  2ولتاژ برگشت ناپذیر 

 % 12.49و بازده برگشت پذیر سیستم هیبریدی برابر  % 27.08ولت می باشد. بازده برگشت پذیر موتور استرلینگ  2611.2

 می باشد.
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