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توليد هيدروژن با بازيافت گاز دورريز واحد آمونياک
براي تأمين خوراک پيل سوختي اکسيد جامد و کاهش گازهاي گلخانهاي
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چكيده :گرم شدن هواي زمين و افزایش غلظت گازهاي گلخانهاي در جو زمين یکی از مهمترین مشکلهایی است
که بشر در سالهاي اخير با آن مواجه است .یکی از راهکارهاي اميدبخش براي کاهش ميزان گازهاي گلخانهاي
موجود در جو ،جلوگيري از نشر این گازها توسط مشعلهاست .در این پژوهش ،امکان به کارگيري گاز دورریز
واحد توليد آمونياک پتروشيمی در پيل سوختی اکسيد جامد مورد بررسی قرار گرفته است .این گاز که داراي
درصد باالیی هيدروژن است ،پيش از آنکه به پيل فرستاده شود وارد واحد جداسازي آمونياک میشود .سپس جریان گاز
بدون آمونياک به طور مستقيم وارد پيل میشود .حدود  01درصد این جریان گاز از متان تشکيل شده است .بنابراین
واکنشهاي اصالح متان با بخار ،انتقال آب–گاز و الکتروشيميایی به طور همزمان درون پيل انجام میشوند.
نتيجههاي به دست آمده از مدلسازي نشان میدهند که در ابتدا توان الکتریکی نسبت به افزایش جریان الکتریکی
یک روند افزایشی دارد ،اما پس از جریان الکتریکی  ،0/8 A/cm2کاهش مییابد ،زیرا در جریانهاي باالتر تأثير
افت پتانسيلها بيشتر میشود و روند کاهشی ولتاژ بر افزایش جریان غالب میشود .با توجه به اینکه گاز کربن مونواکسيد
در واکنش الکتروشيميایی شرکت میکند ،خروجی پيل سوختی داراي درصد باالیی بخار آب و مقدار کمی
کربن دياکسيد است .همچنين بررسیهاي انجام شده در این مقاله نشان میدهد استفاده از پيل سوختی که در آن
متان به طور کامل در واکنش اصالح شرکت میکند ،یک روش مطمئن براي کاهش ميزان آالیندگی متان است.
واژههاي كليدي :پيل سوختی اکسيد جامد؛ هيدروژن؛ واحد آمونياک؛ گاز دور ریز.
KEYWORDS: Solid oxide fuel cell; Hydrogen; Ammonia plant; Purge gas.
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در زمينهي روشهاي جداسازي اين ناخالصيها از ترکيبهاي
گازي و تبديل آن به مواد با ارزش همچون هيدروژن
صورت گرفته است [ .]3−4در پااليشگاهها و واحدهاي توليد آمونياک
در پتروشيميها ،بيشتر واحدهاي شيرينسازي گاز ترش براي حذف
گوگرد ،و واحد بازيابي آمونياک ساخته شده است .يکي از روشهاي
جداسازي ناخالصيها استفاده از راکتورهاي غشايي است .در سال
 1994ميالدي ادلوند( )1و پلگر( )2جداسازي هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي
را در يک راکتور کاتاليستي غشايي بررسي کردند [ .]5اوهاشي( )3و
همکاران در سال  1991ميالدي تجزيه گرمايي هيدروژن سولفيد
و توليد گرمايي هيدروژن را در راکتوري که شامل يک غشاي متخلخل
و مقاوم در برابر خوردگي و تنشهاي گرمايي بود ،بررسي کردند [.]6
جداسازي آمونياک نيز با استفاده از راکتور کاتاليستي غشايي
بررسي شده است [ .]7در سال  1941ميالدي تمکين( )4و همکار
سرعت تجزيه آمونياک روي سطح کاتاليست را بررسي کردند [.]1
ثابت تعادل اين واکنش در سال  1953ميالدي توسط هريسون()5
و کوب( )6ارايه شد [ .]9در سال  1995ميالدي گوبينا( )7و هوگس()1
نفوذ هيدروژن از آلياژ پاالديوم – نقره را به صورت آزمايشگاهي
بررسي کردند [ .]7در سالهاي  2111و  2119ميالدي رحيمپور و
عسگري مطالعههايي روي جداسازي آمونياک و توليد هيدروژن
از گاز دورريز واحد آمونياک را روي يک راکتور کاتاليستي غشايي
انجام دادند [ .]11−11در سال  2112ميالدي رحيمپور و همکاران
روشهايي براي بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل پااليشگاههاي
گاز با هدف کاهش آاليندههاي زيست محيطي و صرفهجويي
اقتصادي ارايه دادند که اين روشها شامل فناوري تبديل گاز به
مايع( ،)9فشارافزايي و توليد الکتريسيته است [.]12−13
در حال حاضر با توجه به افزايش روز افزون نياز به انرژي
از ي ک سو ،و همچني ن محدود ي ت سوختهاي فس ي لي و
مشکلهاي زيستمحيطي ناشي از آن از سوي ديگر ،انگيزه
استفاده از سامانههاي انرژي با بازده باالتر و آاليندگي کمتر را
تقويت کرده است [ .]14−16در اين بين ،پيل سوختي به عنوان
فناوري کارآمد و بدون آلودگي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

و تالشهاي گستردهاي براي پيشبرد و توسعهي اين فناوري پاک
در کشورهاي توسعه يافته در حال انجام است .پيل سوختي يک سامانه
الکتروشيميايي است ،که انرژي شيميايي سوخت را با بازده باال و
آاليندگي کم ،به طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل ميکند [.]17−21
از ميان انواع گوناگون پيلهاي سوختي ،نوع اکسيد جامد()11
يکي از کارآمدترين سامانههايي است که تاکنون براي توليد توان به کار برده
شده است .هر واحد پيل سوختي اکسيد جامد از دو الکترود متخلخل
سراميکي تشکيل شده است که به وسيلهي يک الکتروليت سراميکي
غيرمتخلخل ،که قابليت هدايت يون اکسيژن را داراست ،از هم
جدا شدهاند .از آنجاييکه اين سامانه در دماي عملياتي باال،
 611−1111 °Cکار ميکند ،امکان استفاده از طيف وسيعي از سوختها
(مانند متان ،متانول ،اتانول ،بيوگاز و  )...به صورت مستقيم در داخل
آن وجود دارد [ .]22هيدروژن خالص به عنوان بهترين گزينه براي
خوراک پيل سوختي اکسيد جامد معرفي شده است [.]21−22
سامانه مشعل در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي يکي از اصليترين
راههاي اتالف انرژي است که به طور عمده بيشترين آاليندههاي
زيستمحيطي نيز از همين سامانه خارج ميشود [.]11−11
از اينرو بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل و استفاده دوباره از آنها
ميتواند تأثير بهسزايي در بهرهوري انرژي و کاهش آلودگيهاي
زيست محيطي داشته باشد .پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد
براي توليد هر تن آمونياک حدود  111 – 241متر مکعب گاز
دورريز به اتمسفر فرستاده ميشود .اين گاز شامل 21-71%
هيدروژن 7-25% ،نيتروژن 7-11% ،متان 3-1% ،آرگون1-55% ،
آمونياک و مقدار بسيار کمي کريپتون و زنون است [.]11−11
به دليل حضور مقدارهاي ارزشمند هيدروژن و متان در گاز دورريز
واحد توليد آمونياک ،ميتوان از اين گاز دورريز به عنوان خوراک
مناسبي براي پيل سوختي اکسيد جامد ،استفاده نمود .با توجه به
دماي عملياتي باالي پيل سوختي اکسيد جامد ،واکنش الکتروشيميايي،
واکنشهاي اصالح متان( )11و انتقال آب–گاز( )12را در مجاورت
کاتاليست به کار رفته در بخش آند پيل ،ميتواند به طور همزمان
انجام پذيرند .شايان ذکر است ،بايد پيش از آنکه جريان گاز

)7( Gobina

)0( Edlund

)8( Hughes

)2( Pledger

))9( Gas to Liquid (GTL
)01( Solid oxide fuel cell

)3( Ohashi
)4( Temkin

)00( Methane reforming
)02( Water−gas shift reaction

)5( Harrison
)6( Kobe
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گاز دورريز
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آمونياک مايع

شکل 3ـ واحد بازيابي آمونياک از گاز دورريز.

دورريز واحد توليد آمونياک به عنوان سوخت به پيل سوختي
فرستاده شود ،آمونياک موجود در آن تجزيه شود ،زيرا اگر غلظت
آمونياک موجود در سوخت بيش از  5111 ppmباشد ،در حضور
کاتاليست آند و در دمايي که پيل در آن کار ميکند ،آمونياک
تجزيه شده و نيتروژن اکسيد توليد خواهد شد.
هدف از اين کار پژوهشي بررسي استفاده از گاز دورريز واحد
توليد آمونياک ،به عنوان سوختي با ارزش در پيل سوختي اکسيد جامد
ميباشد .در اين مقاله ،ابتدا فرايند جذب آمونياک موجود در
گاز دورريز در برج جذب بررسي خواهد شد .سپس مخلوط گازي
توليد شده که بدون آمونياک ميباشد ،به پيل سوختي اکسيد جامد
فرستاده ميشود .از آنجايي که ميزان هيدروژن در جريان گازي
که به پيل سوختي فرستاده ميشود باالست ،در اين پژوهش
پيشنهاد ميشود به جاي فرايند اصالح متان خارجي ،واکنشهاي
اصالح متان و انتقال آب ـ گاز ،در داخل پيل انجام شود.
اين نوآوري پيشنهاد شده منجر به توليد هيدروژن بيشتري خواهد شد
و به دنبال آن توان توليدي و بازده پيل افزايش مييابد.
بخش نظري
فرايند جداسازي آمونياک

در بعضي از واحدهاي توليد آمونياک ،گاز دورريز در اتمسفر
رها ميشود و يا براي سوزاندن به راکتور ريفرمر اوليه فرستاده
علمي ـ پژوهشي

ميشود که در اين حالت مقدارهاي زيادي  NOxتوليد ميشود.
به طور معمول در اين واحدها براي بازيافت حدود  % 3آمونياک
موجود در گاز دورريز ،آن را وارد برج جذب کرده و آمونياک موجود
در آن را با آب جذب ميکنند .در برج دفع با گرم کردن محلول
آب آمونياک ،آمونياک جدا ميشود .در شکل  1طرحي که براي
بازيابي آمونياک از گاز دورريز واحد آمونياک يکي از پتروشيميهاي
کشور ارايه شده ،نشان داده شده است .ويژگيهاي گازهاي
خروجي از واحد آمونياک اين پتروشيمي در جدول  1آورده شده
است .در اين طرح از يک برج جذب فشار باال براي جذب آمونياک
توسط آب استفاده شده است .گاز داراي آمونياک با فشار حدود
 119/1 barو دماي  -23 °Cبا شدت جريان 571 kmole/h
وارد برج جذب ميشود .آب با دماي  41 °Cو با شدت جريان
 2145 kg/hاز باالي برج وارد ميشود .آمونياک توسط آب جذب
ميشود و گاز بدون آمونياک از باالي برج جذب خارج ميشود.
شايان ذکر است حدود  61%اين گاز هيدروژن است [.]23
محلول خروجي آب و آمونياک که داراي  7/6درصد مولي
آمونياک است ،از پايين برج جذب خارج ميشود .پس از عبور از
مبدل  E-1با آب خروجي از پايين برج دفع تبادل گرما کرده
و با دماي  154 °cوارد برج دفع ميشود .فشار برج  17 barاست.
در قسمت انتهايي برج يک جوشاننده قرار دارد که با استفاده از بخار
اشباع  39 barمحلول را گرم ميکند .آمونياک در اين برج
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جدول 3ـ ويژگيهای گاز خروجي از واحد آمونياک پتروشيمي شيراز.

-23

دما )(°C

119/1

فشار )(bar

51/15

H2

19/36

N2

14/2

CH4

6/12

Ar

2/27

NH3

237/7
2769/2

ترکيب درصد مولي
)(mole %

شدت جريان مولي جريان
شدت جريان جرمي

)(kg mole/h

جريان )(kg/h

از آب دفع ميشود و آب تقريباً خالص که  1/15درصد مولي
آمونياک دارد با دماي  216 °Cاز پايين برج خارج ميشود .پس از
گرم کردن محلول ورودي به برج دفع با دماي  31-41 °Cتوسط
پمپ ( )P-1تا فشار  11 barفشرده شده و سپس وارد برج جذب
ميشود .آمونياک خروجي از برج دفع با دماي  43 °Cدر مبدل
گرمايي ( )E-2با آب سرد کننده تبادل گرما نموده و مايع ميشود.
حال مايع آمونياک وارد برج ( )D-1شده و گازهاي همراه آن
از باالي برج خارج ميشود .آمونياک مايع توسط پمپ ( )P-2فشرده شده،
بخشي از آن به عنوان جريان بازگشتي به برج بازميشود و بقيه
به عنوان آمونياک بازيابي شده ،ذخيره ميشود .ترکيب پاياني و
ويژگيهاي جريانهاي ورودي و خروجي در جدول  2آورده شده است.

نشان داده شده است ،دو صفحه نگهدارنده( )2در باال و پايين
سه اليهي فعال (آند – الکتروليت – کاتد)( )3در فرايند الکتروشيميايي
قرار گرفته است .اين نگهدارندهها مسيرهاي عبور جريانهاي
سوخت و هوا را محصور ميکنند.
براي ساده سازي مدل رياضي فرضيههاي ساده کننده زير
در نظر گرفته شده است:
ـ پيل در شرايط پايا است.
ـ با توجه به مدلسازي يک بعدي ،از تغييرها در جهتهاي z,y
صرف نظر شده و معادلههاي موازنه جرم و انرژي در جهت x
بيان شدهاند.
ـ از آنجا که فشار عملياتي پيل سوختي اکسيد جامد چندان
زياد نيست و بهدليل دماي عملياتي باال ،گازها ايدهآل فرض شدهاند.
ـ واکنشهاي اصالح متان و انتقال آب–گاز در کانال سوخت
و در مجاورت سطح آند انجام ميشوند [.]21
ـ واکنش الکتروشيميايي توليد يون  O2-در سطح مشترک
کاتد ـ الکتروليت و واکنش الکتروشيميايي توليد آب در سطح
آند ـ الکتروليت انجام ميشوند.
ـ از آنجاييکه سرعت واکنش الکتروشيميايي هيدروژن
 2-3برابر سرعت واکنش الکتروشيميايي کربن مونواکسيد است،
از اکسايش کربن مونواکسيد صرفنظر ميشود [.]24
ـ انتقال گرماي تابشي تنها بين سطوح جامد درنظر گرفته
ميشود.

))3( Positive – Electrolyte – Negative (PEN

)0( Stack

مدلسازي پيل سوختي اکسيد جامد

از آنجايي که ميزان ولتاژي که يک پيل به تنهايي توليد ميکند،
پايين است ،يک سامانه پيل سوختي اکسيد جامد از چندين واحد
پيل تکرار شونده که به صورت سري يا موازي به هم متصل شدهاند،
ساخته ميشود .اين سيستم را استک( )1مينامند .در اين پژوهش،
براي تجزيه و تحليل پديدههايي که در پيل سوختي اتفاق ميافتد،
يک واحد پيل در نظر گرفته ميشود سپس نتيجههاي
بهدست آمده براي کل استک تعميم داده ميشود .در اينجا يک واحد
پيل صفحهاي که در مرکز يک استک بزرگ قرار گرفته است
به عنوان نمونه بررسي ميشود .همانگونه که در شکل2

)2( Interconnect
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جدول 2ـ ويژگيهای جريانها.

جريان گاز خروجي دورريز
()2
از برج جذب

جريان گاز تصفيه شده
()3
در برج جذب

جريان خوراک

1

1

1/9997

1

درصد گاز

41

41

26/7

-23

دما )(°C

16/1

16/1

77

119/1

فشار )(bar

61/11

1/9641

557/4

571

شدت جريان مولي )(kgmol/h

1123

16/12

6435

6649

شدت جيان جرمي )(kg/h

1/661

2/697×11-2

11/74

19/19

-1/411×115

-1/112×114

-1/492×116

-1/142×116

1/1111

1/1144

1/5946

1/5111

H2

1/1111

1/1427

1/1979

1/1936

N2

1/1111

1/1111

1/1452

1/1421

CH4

ترکيب درصد مولي

1/1111

1/1111

1/1616

1/1612

Ar

)(mole%

1/9991

1/9529

1/1111

1/1227

NH3

1/1111

1/1111

1/1117

1/1111

H2O

جريان آمونياک مايع

()1

()4

ويژگيهاي جريانها

شدت جريان حجمي
جريان

مايع )(m3/h

انرژي )(kcal/h

)1( Liquid ammonia , )2( Vent gas , )3( Absorber clean gas , )4( Feed stream

ـ از اثرهاي ابتدايي و انتهايي صرفنظر شده است و پروفايل
سرعت سيالها در کانالها از ابتدا به صورت توسعه يافته
در نظر گرفته شده است.
براي بهدست آوردن معادلههاي موازنه جرم و انرژي،
پيل به  4بخش تقسيم شده است که عبارتند از:کانال سوخت ،کانال
هواي گرم ،اليههاي آند ،الکتروليت و کاتد ،و اليههاي نگهدارنده.
واکنشهاي اصالح متان موجود در سوخت با بخار و انتقال آب ـ گاز
در کانال سوخت اتفاق ميافتند .با توجه به اينکه تنها هيدروژن
در واکنش الکتروشيميايي شرکت ميکند ،واکنشهاي کاهش
اکسيژن ،اکسايش هيدروژن و توليد آب درون بخش فعال
الکتروشيميايي پيل به صورت زير اتفاق ميافتند:
شکل 2ـ شماتيک پيل سوختي اکسيد جامد صفحهای..

ـ واحد پيل در مرکز استک قرار دارد و انتقال گرما از طريق
ديوارههاي خارجي پيل انجام نميشود.
)3( Hydrogen oxidation reaction

واکنش

()1()1

CH4  H2 O  CO  3H2

واکنش

()2()2

CO  H2 O  CO2  H2

واکنش

()3()3



2

H2  O  H2 O  2e

)0( Steam reforming reaction
)2( Water gas – shift reaction
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واکنش

()1()4

واکنش

()2()5

مجيد سعيدی و فاخته سياوشي

1 O  2e  O2
2 2
1
dH 2  O2  H2 O
2

رابطه سرعت واکنشهاي اصالح متان ( )1و انتقال آب–گاز
( )2به صورت زير بيان ميشوند [:]25
 E 
R MSR  k PCH exp  a 
4
 T 

()1
()2






PCO PH

2
2
R WGS  k WGS an   PCO PH O 
2

K
eq


همچنين ثابتهاي سرعت و ثابت تعادل با استفاده از روابط
زير محاسبه ميشوند:
()3
()4

  103191 
k WGS 00171
exp 

/
T





K eq  exp  0/ 2935Z3 0/ 6351Z2 

4/1788 Z0/ 3169
1000 1

()5

)T(K

Z

واکنشهاي الکتروشيميايي داراي سرعتهاي برابر هستند.
ميزان اکسيژن و هيدروژن مصرفي و همچنين مقدار آب توليدي
در واکنشهاي الکتروشيميايي با استفاده از قانون فارادي بيان
ميشود:
j

()6

2F

R elect 

در اين معادلهها ) j(A/m2جريان الکتريکي را نشان ميدهد.
 Fثابت فارادي( )3است که مقدار آن برابر ) 96415 (A.S/molاست.
 ثابت گازهاست که مقدار آن برابر ) 1/314 (J/K.molاست.

1

() 1

air

براي بهدست آوردن غلظتهاي اجزاء سوخت و هوا معادلههاي
موازنه جرم به صورت زير بيان ميشود:
() 7

1

fuel

  i,k R k 
k

1
Vfuel



dCi,f
dx

)3( Faraday Constant
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  i,k R k 
k

1
Vair



dCi,a
dx

در معادله ( )7که موازنه جرم اجزا در کانال سوخت را
نشان ميدهد ،انديس ’ ‘iبيانگر ترکيبهاي موجود شامل متان ،آب،
کربن مونوکسيد ،کربن دياکسيد و هيدروژن در کانال سوخت است.
همچنين انديس ’ ‘kشمارنده واکنشهاي ( )1تا ( )5ميباشد.
در معادله ( )1که نشان دهنده موازنه جرم اجزا در کانال هوا است،
انديس ’ ‘iتنها بيانگر ترکيبهاي موجود شامل اکسيژن و
هيدروژن است و انديس ’ ‘kشمارنده واکنشهاي الکتروشيميايي
( )3تا ( )5ميباشد .ارتفاع کانال هوا و سوخت با  τairو τfuel
نشان داده ميشوند Vfuel .و  Vairبيانگر سرعت سوخت و هوا هستند
که با توجه به اينکه هوا و سوخت گاز ايدهآل در نظر گرفته شدهاند
و با ثابت در نظر گرفتن سرعت سوخت و هوا در طول کانالها
ميتوان معادلهها را تعريف کرد.
موازنه انرژی

واکنشهاي الکتروشيميايي در سطح مشترک آند و الکتروليت
انجام ميشود .انجام اين واکنشها عالوه بر ايجاد جريان
الکتريکي ،سبب توليد گرما نيز ميشود .مضاف بر آنکه افتهاي
پتانسيل نيز گرما ايجاد ميکنند .بخشي از اين گرماي توليد شده
در واکنش اصالح متان ،صرف توليد هيدروژن و کربن مونوکسيد
از هيدروکربن موجود در سوخت ميشود .مقداري گرما نيز در واکنش
انتقال آب–گاز توليد ميشود .از آنجا که بازده و طول عمر پيل
به شدت وابسته به چگونگي توزيع دما در داخل اجزاء پيل است،
محاسبهي توزيع دما در کانالها و اليههاي متفاوت پيل
امري ضروري است .توزيع نامناسب دما ميتواند سبب ايجاد تنشهاي
گرمايي شديد در داخل اجزاء پيل و شکستن اجزاء سراميکي شود.
توزيع دما در کانال سوخت بهصورت زير بيان ميشود:


()9
موازنهی جرم
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1

fuel

)  h fuel,I (TI  Tfuel

1

dTfuel
dx

fuel


Vfuel fuel cp,fuel

) h fuel,PEN (TPEN  Tfuel

1

fuel

  H k R k
 Tfuel



k i , ii 
x

Tfuel

)0( Oxygen reduction reaction
)2( Overall cell reaction
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در اين معادله عبارت نخست مربوط به انرژي منتقل شده
توسط سيال است که در آن  fuelچگالي سيال cp,fuel ،ظرفيت
گرمايي و  Vfuelسرعت سيال را نشان ميدهند .عبارت دوم و سوم
مربوط به انرژي منتقل شده به ديوارههاي کانال توسط انتقال
گرما جابهجايي است hfuel,PEN .و  hfuel,Iبه ترتيب ضريب انتقال
گرماي جابهجايي با اليهي (آند – الکتروليت – کاتد)  )1(PENو
اليهي نگهدارنده را نشان ميدهند TPEN ،Tfuel .و  TIبه ترتيب
دماي سوخت ،دماي اليهي  PENو دماي اليهي نگهدارنده ميباشند
و  fuelو ارتفاع کانال سوخت است .از آنجاييکه فرض شده که
واکنشهاي اصالح متان و انتقال آب–گاز داخل کانال سوخت
انجام ميشوند ،عبارت چهارم اين معادله بيانگر انرژي منتقل شده
توسط واکنشهاست .در اين معادله از انتقال گرماي هدايتي
در برابر انتقال گرماي جابهجايي صرفنظر شده است.
از آنجاييکه در کانال هوا واکنشي انجام نميشود ،انرژي
تنها توسط سيال و انتقال گرماي جابهجايي بين سيال و بخشهاي
جامد در دو طرف کانال متنقل ميشود .بنابراين توزيع دما
در اين قسمت را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
()11



1

air

)  h air,PEN (TPEN  Tair

 Tair

x

dTair

dTair

Vair air cP,air

1

) h air,I (TI  Tair

dx



,

air

در اين معادله  Vairسرعت هوا air ،چگالي هوا cP,air ،ظرفيت
گرمايي اجزاي هوا Tair ،دماي هوا و  airارتفاع کانال هوا ميباشند.
 hair,PENو  hair,Iضرايب انتقال گرماي جابهجايي بين سيال و
ديوارههاي کانال است .در اينجا از انتقال گرماي هدايتي در برابر
انتقال گرماي جابهجايي صرفنظر شده است.
موازنهي انرژي در اليهي ( PENآند – الکتروليت ـ کاتد)
به صورت معادلهي ( )11تعريف ميشود:
d2T
1 
()11
k
h
(T
) T
PEN

f

PEN

1 
   H  V  R  V   jU 

 PEN
PEN  a  e  c

,

1

f ,PEN

PEN

dx 2

PEN

) h a,PEN (TPEN  Ta





  T4  T4

I
PEN

 1 
 1  1
 1 
 PEN  PEN
  I
)3( Radiation
)4( Stefan - Boltzmann
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عبارت نخست اين معادله بيان کنندهي انتقال انرژي از طريق
هدايت گرمايي است که از قانون فوريه( )2تبعيت ميکندkPEN .
ضريب انتقال گرماي هدايتي اليهي  PENاست .عبارت دوم و
سوم نشان دهندهي انتقال گرماي جابهجايي بين  PENو سيالهاي
سوخت و هوا در دوطرف اليه است .ضخامت اليه که با PEN
نشان داده شده برابر با مجموع ضخامتهاي سه اليهي آند،
الکتروليت و کاتد است .عبارت چهارم معادله بيانگر ميزان گرمايي
است که واکنش الکتروشيميايي و همچنين افت پتانسيلها در پيل
توليد ميکنند .بخش آخر اين معادله انتقال انرژي از طريق
تابش( )3بين اليهي  PENو اليهي نگهدارنده را نشان ميدهد.
ضريبهاي نشر اليهها با  PENو  Iنشان داده ميشوند  .ثابت
استفان ـ بولتزمن( )4است که مقدار آن برابر (5/6697×11-1 )W/m2.K4
است .با توجه به عايق بودن ابتدا و انتهاي اليه دو شرط مرزي
زير را ميتوان تعريف کرد:


()12

x l

dTPEN



,

dx

x 0

dTPEN
dx

همچنين در اليهي نگهدارنده همانند اليهي  PENانتقال
انرژي از طريق هدايت در طول اليهي نگهدارنده ،با جابهجايي
بين اليه و سيالهاي سوخت و هوا در دو طرف نگهدارنده و
تابشي بين اليهي نگهدارنده و اليهي  PENانجام ميشود.
چون در اين قسمت هيچ واکنشي انجام نميشود ،عبارتي که
نشان دهندهي گرماي واکنش است ،حذف ميشود .بنابراين
معادلهي انرژي در اليهي نگهدارنده به صورت زير است:
()13

1

I

)  Ta

a,I (TI

1 h

I

)  h f ,I (TI  Tf

d2T
2

dx



kI



  T4  T4

I
PEN

 1 
 1  1
1  I
  I
 PEN 

()14



x l

dTI
dx

,



x

dTI
dx

در اين معادله  kIو  Iضريب انتقال گرماي هدايتي و ضخامت
اليهي نگهدارنده ميباشند .معادلههاي سرعت واکنشها،Rk ،
در بخش پيش بيان شدند .آنتالپي واکنشها ،H ،از رابطهي زير
محاسبه ميشود.
)0( Positive-Electrolyte-Negative
)2( Fourier ’s law
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()15

مجيد سعيدی و فاخته سياوشي

dT

 CP

T

R

T

 H   H  R 

در اين معادله   Hآنتالپي واکنش در دماي مرجع  Tاست.
 CPکه ظرفيت گرمايي اجزا در فشار ثابت است که براي هر جزء
از رابطهي زير پيروي ميکند:
o

 A  BT  CT 2  DT  2

() 16

CP,i
R

مقدارهاي ثابت در اين معادلهها در مرجعها نيز قابل دسترسي
است [ .]26ضرايب انتقال گرماي جابهجايي بين سيالها و
قسمتهاي جامد در اين معادلهها با استفاده از عدد ناسلت()1
محاسبه ميشوند .بنابراين:
()17
()11

2w f

w  f

2 w a

w  a

df 

,

da 

,

kf

h f ,PEN  h f ,I  Nu

ka

h a,PEN  h a,I  Nu

df

da

 dfو  daقطر هيدروليک کانالهاي سوخت و هوا را نشان ميدهند.
معادلههای الکتروشيميايي

در صورتيکه واکنشدهندهها و فراوردههاي واکنش به صورت
خالص باشند ،ولتاژ توليدي از واکنش الکتروشيميايي بر اساس
قانون فارادي بيان ميشود:
G
nF

()19

E 

از آنجا که در پيل واکنشدهندهها و فراوردهها به صورت
خالص نيستند ،مقدار ولتاژ بازگشتپذير از معادله ديگري به نام
معادله نرنست( )2محاسبه ميشود .ولتاژ نرنست يک پيل سوختي،
 ،Emerبرابر است با [:]27
()21






1/ 2
RT  PH2 PO2
ln
n e F  PH O
2


E ner  E 
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واکنش الکتروشيميايي PH2O ،PH2 ،و  PO2به ترتيب فشار جزيي
هيدروژن و آب در سطح مشترک (آند – الکتروليت) و فشار جزيي
اکسيژن در سطح مشترک (کاتد – الکتروليت) ميباشند .در عمل
افتهاي پتانسيل ناشي از بازگشتناپذيري فرايندها و واکنشهاي
الکتروشيميايي و همچنين مقاومت اجزاء پيل در مقابل عبور
جريان ميباشد که سبب کمتر شدن ولتاژ توليدي پيل از اين مقدار
بازگشتپذير است .عوامل متعددي سبب ايجاد افتهاي پتانسيل
ميشوند .افت پتانسيل کل ،ηtotal ،از مجموع چند نوع افت ايجاد ميشود
که بر اساس عامل ايجاد کننده به چهار گروه شامل افت پتانسيل
اکتيواسيون ( ،)actافت پتانسيل اهمي ( ،)ohmافت پتانسيل
غلظتي (، )conافت پتانسيل ناشي از جريانهاي دروني و عبور
سوخت ( )crossتقسيم ميشوند.
()21

total  act  con  ohm  cross

افت پتانسيل اکتيواسيون از کندي سرعت واکنش
در الکترودهاي آند و کاتد ناشي ميشود .در واقع افت پتانسيل
اکتيواسيون نتيجهي واکنشهاي واسطهاي است که هرکدام
سرعت و انرژي اکتيواسيون خاص خود را دارند .به طور عموم سرعت
يک يا چند واکنش واسطهاي ،افت پتانسيل اکتيواسيون روي
يک الکترود در شرايط خاص را کنترل ميکند .از آنجاييکه دماي
عملياتي پيل اکسيد جامد باالست ،در اين نوع پيل مقدار
افت پتانسيل اکتيواسيون نسبت به ساير انواع پيلها کمتر است.
مقدار افت پتانسيل اکتيواسيون ايجاد شده در آند و کاتد متفاوت است
و افت پتانسيل اکتيواسيون کل برابر مجموع افت پتانسيلهاي
ايجاد شده در آند و کاتد است.
()22

act   act,an act,ca

افت پتانسيل يک واکنش الکتروشيميايي از معادلهي معروف
باتلر ـ والمر( )3محاسبه ميشود [:]27
()23


n F  
 n F 

j  j0,m exp  e a c t   exp   1   e a c t  
RT 
RT  




در اين معادله  neتعداد الکترونهاي جابهجا شده در واکنش
الکتروشيميايي F ،ثابت فارادي ∆G ،مقدار انرژي آزاد گيبس

در اين معادله  mنشاندهندهي الکترود آند يا کاتد α ،ضريب
انتقال( )4و  j0,mشدت جريان مبادله( )5ميباشند .بر اساس اين معادله

)4( Transfer coefficient

)0( Nusselt

)5( Exchange current density

)2( Nernest
)3( Butler – Volmer
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مقدار افت پتانسيل اکتيواسيون در هر کدام از الکترودها برابر است
با [:]27

2RT sinh 

j 

 2j 
 0,m 

()24

neF

act,m 

مقدار جريان مبادلهي الکترود آند را ميتوان از معادلهي
موگنسن( )1و ليندگارد( )2محاسبه نمود [:]22
()25


 E

 exp   act,an 


RT 



 PH O
 2
 P ,an


 PH
j0,an   an  2
 P ,an


در اين معادله   an ، P0,a n ، PH O ، PHو  Ea c t ,a nبه ترتيب
فشار جزيي هيدروژن ،فشار جزيي آب روي سطح مشترک
آند ـ الکتروليت ،فشار مرجع در آند ،يک ضريب ثابت و انرژي
فعالسازي در آند ميباشند .براي محاسبهي  j0,caنيز از معادلهي زير
استفاده شده است [:]21
2

2


 E

 exp   act,ca 


RT 



()26

در اين معادله نيز ، P , c a ، PO
2

 PO
j0,ca   ca  2
 P0,ca


  caوE a c t , c a

به ترتيب

فشار جزيي اکسيژن در سطح مشترک کاتد – الکتروليت ،فشار
مرجع در کاتد ،يک ضريب ثابت و انرژي فعالسازي در کاتد ميباشند.
در مراجع گوناگون اعداد متفاوتي براي ضرايب ثابت و انرژيهاي
اکتيواسيون در آند و کاتد گزارش شده است .در جدول  3تعدادي از
اين مقدارها آورده شدهاند.
مقاومت در برابر حرکت يونها در الکتروليت و الکترونها
در الکترودها و ساير اجزاي پيل ،منجر به افت پتانسيل اهمي ميشود.
در صورتيکه  مقاومت اهمي هر کدام از اجزاء پيل در برابر
حرکت يونها يا الکترونها باشد ،افت پتانسيل اهمي هر جزء
به صورت زير محاسبه ميشود [:]27
()27

ohm,an  j a

()21

ohm,ca  j c

()29

ohm,ca  j c

مقدار مقاومت اهمي ، i ،از معادلهي زير محاسبه ميشود:
)2( Lindegaard
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 i  i

()31

 Ai

i 

در اين معادله   iمقاومت  i ،ضخامت و   Aiسطح
مقطع اليهي  iام است .افت پتانسيل اهمي کل برابر با مجموع
افت پتانسيلهاي اهمي در اجزاي گوناگون پيل است:
ohm  ohm,an  ohm,ca  ohm,elec

()31

از آنجاييکه واکنشدهندههاي موجود در تودهي گاز
بايد از ميان خلل و فرج الکترودها نفوذ کنند و خود را به محل
انجام واکنش برسانند ،فشار جزيي آنها روي سطح واکنش ،P* ،و
تودهي گاز ، Pi ،متفاوت خواهد بود .در واقع اختالف ميان غلظت
اجزاء در فاز گاز و سطحي که واکنش در آن رخ ميدهد ،سبب
افت پتانسيل غلظتي ميشود .افت پتانسيل غلظتي کل برابر
مجموع افتهاي غلظتي ايجاد شده در آند و کاتد است [:]22
con  con,an  con,ca

()32

مقدارهاي اين افتها را ميتوان از معادلههاي زير محاسبه نمود:





()33


RT  PH2 PH2O

ln
n e F  PH PH O
 2 2






()34


RT  PO2
ln 0
n e F  PO
 2

con,an

con,ca 

براي بررسي پديدهي انتقال گاز در فضاهاي متخلخل مدلهاي
گوناگوني ارايه شده که در محاسبهي افت پتانسيل غلظتي
کاربرد دارند .با فرض اينکه در الکترود آند تنها هيدروژن و آب
در خالف جهت هم نفوذ ميکنند ودر کاتد اکسيژن در نيتروژن
ثابت نفوذ ميکند ،فشار جزييها در سطح واکنش از معادلههاي زير
محاسبه ميشوند [.]21
()35

j

()36
()37

j

j



RT an
2FDeff ,an

RT an
2FDeff ,an

 RT ca
exp 
 4 FD
eff ,ca P


PH (an)  PH0 
2

2

PH O (an)  PH0 O 
2



2

2



PO  P  P  PO0
2

)0( Mogensen
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مقدارهاي

Eact

γ

kJ/mol 1111

2/13 ×117

آند

kJ/mol 1111

1/49 ×117

کاتد

الکترود

 و  Deffضخامت و ضريب نفوذ موثر الکترودها ميباشند.
از آنجاييکه الکترودهاي پيل سوختي محيطهاي متخلخلي
هستند و چند جزء در آنها بهطور همزمان نفوذ ميکنند ،بنابراين
براي محاسبهي توزيع غلظت اجزاء گوناگون ،بايد ضريب نفوذ گاز
در محيط متخلخل را در حضور اجزاء ديگر نفوذ کننده ،محاسبه نمود.
در نفوذ پاياي گازها بهداخل جامد ،دو نوع حرکت نفوذي بسته به
نسبت قطر خلل و فرج ،d ،و مسير پويش آزاد ،λ ،وجود دارد
اگر نسبت ضريب  d/λبزرگتر از  21باشد ،فرايند نفوذ معمولي گاز
غالب خواهد بود .اما اگر قطر خلل و فرج و يا فشار گاز
به گونهاي باشد که نسبت  d/λکمتر از  1/2شود ،سرعت نفوذ
تحت تاثير برخوردهاي مولکولهاي گاز با ديوارهي خلل و فرج
قرار خواهد گرفت و از قانون نادسن( )1تبعيت ميکند .بنابراين
ضريب نفوذ نادسن براي گاز  Aبه صورت زير تعريف ميشود [:]29
8 RT
 MA

()31

2rp
3

D A,k 

در اين معادله  rpشعاع خلل و فرج و  MAجرم مولکولي ميباشند.
ضريب نفوذ دوجزيي بين گاز  Aو  Bدر فضاي آزاد با رابطه
چاپمن ـ انسکاگ( )2قابل محاسبه است:
()39

 1
1 
1
DAB 00018583
T 3 


/
2
 M A M B  P ABD,AB

بنابراين ضريب نفوذ موثر گاز در جامد به صورت ترکيبي
از دو مقدار ضريب نفوذ دو جزيي و ضريب نادسن تعريف ميشود [:]31





 1
1
 

  DAB DA,k

1
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که آن را افت پتانسيل ناشي از جريانهاي دروني و عبور سوخت
مينامند .در پيل سوختي اکسيد جامد به دليل ساختار ويژهي
سراميکي و مکانيسم عبور يون  O2-مقدار آن بسيار ناچيز و
قابل چشمپوشي است .بهطور کلي ولتاژ توليدي يک پيل برابر با
اختالف ولتاژ بين کاتد و آند است .به دليل مقاومتهاي داخلي و
افت پتانسيلها ،با افزايش جريان ،ولتاژ کم ميشود .بنابراين
ولتاژ پاياني پيل را با استفاده از قوانين کيرشهف( )3و اهم ميتوان
به صورت زير بيان کرد:
U  Ener  act coc ohm

()41

خروجي پيل سوختي معموالً با توان الکتريکي و بازده
نشان داده ميشود .انرژي شيميايي سوخت که در يک پيل سوختي
مصرف ميشود به انرژي الکتريکي (توان الکتريکي) و گرمايي
تبديل ميشود .بازده پيل ،کسري از انرژي شيميايي سوخت است
که به انرژي الکتريکي تبديل ميشود .بارده و توان الکتريکي
پيل سوختي اکسيد جامد از معادلههاي زير محاسبه ميشود:
PSOFC  j.U

()42
()43

jUlw



 y H LHVH  y CO LHVCO Ffuel
2

2

CH 4 LHVCH 4

y

SOFC 

در اين معادلهها  w ،lو به ترتيب طول ،عرض ،کسر مولي
جزء  iدر سوخت ورودي ميباشند .شدت جريان مولي سوخت
ورودي به واحد پيل سوختي ،F0fuel ،تابعي از درصد سوخت
مصرفي و جريان الکتريکي متوسط است .درصد سوخت مصرفي
نشاندهنده کسري از سوخت ورودي به سيستم است که در پيل
مصرف ميشود و توليد انرژي الکتريکي ميکند .اين پارامتر
به صورت زير تعريف ميشود:
y0i

()44



jlw

 2Fy H  2FyCO Ffuel
2

CH 4

 8Fy

U fuel 

پيچش ،  ،و تخلخل ،  ،در اين معادله اثر ابعاد خلل و
فرج و الکترود در محاسبهي ضريب نفوذ موثر را نشان ميدهند.
نفوذ الکترونها و يا سوخت از ميان الکتروليت سبب افت پتانسيلي ميشود

همانگونه که گفته شد در پيل سوختي اکسيد جامد افزون بر
انرژي الکتريکي ،گرما نيز توليد ميشود .اين گرما که ناشي از
تغيير آنتروپي واکنشهاي الکتروشيميايي ،اثرهاي افت پتانسيلها
و مقاومت در برابر عبور جريان الکتريکي است ،با باال بردن دماي
اجزاي پيل ايجاد تنش گرمايي ميکند که باعث کاهش طول عمر

)3( Kirchoff ’s law

)0( Knudsen

()41

) D A(eff

)2( Chapman – Enskog
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پيل ميشود .اگر سوخت پيل حاوي هيدروکربني مثل متان
باشد 41–71،درصد از گرماي توليد شده در پيل توسط واکنش
اصالح متان دروني که يک واکنش گرماگير است ،جذب ميشود.
باقيمانده گرما را ميتوان با فرستادن هواي اضافي به داخل پيل
جذب کرد .نسبت هواي اضافي از معادلهي ( )45محاسبه ميشود:
()45

yO Fair
2

jlw / 4F

d  air 

روش حل معادلهها

شرايط ورودي پيل از جمله دما ،فشار ،غلظت اجزا در سوخت
و هوا ،پارامترهاي هندسي سامانه و ويژگيهاي اجزاي پيل
مشخص ميباشند .براي اينکه اين سامانه قابل حل باشد
سه متغير ديگر نيز بايد مشخص شوند .يکي از اين متغيرها ميتواند
شدت جريان الکتريکي متوسط باشد .دو متغير ديگر درصد سوخت
مصرفي و نسبت هواي ورودي در نظر گرفته شدهاند که با استفاده
از آنها شدت جريان سوخت و هوا محاسبه ميشود .معادلههاي
ياد شده از روش تفاضل متناهي حل ميشوند و سرانجام توزيع
غلظت تمام اجزاء ،توزيع دما در تمام اليهها ،توان الکتريکي پيل و
بازده پيل محاسبه ميگردند .دادههاي مورد استفاده شامل ويژگيهاي
فيزيکي ،ابعاد و شرايط عملياتي براي مدل کردن پيل سوختي
بر اساس مدل استفاده شده توسط آگوآر و همکاران []22
در جدول  4آورده شدهاند.
نتيجهها و بحث
مسير انجام واکنش

واکنشهاي اصالح با بخار براي توليد هيدروژن از
هيدروکربنهاي سبک مانند متان به شدت گرماگير هستند.
درنتيجه تغييرهاي دما تاثير شديدي بر مسير انجام اين واکنشها
دارد .تغييرهاي انرژي گيبس يک واکنش ابزاري مطمئن براي
پيشبيني مسير انجام واکنش است .بهطوري که تغييرهاي انرژي
گيبس مثبت در يک دماي مشخص نشان ميدهد که ،واکنش
به سمت توليد واکنشدهندهها پيش ميرود و تغييرهاي منفي آن
نشان دهنده پيشرفت واکنش در راستاي توليد فراوردههاي واکنش
است .در ترکيب گاز دورريز واحد آمونياک تنها درصدي از متان
وجود دارد .بنابراين با توجه شرايط عملياتي که در پيل سوختي
وجود دارد ،واکنشهاي اصالح متان با بخار و انتقال آب–گاز
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اتفاق ميافتند .در شکل  ،3تغييرهاي انرژي گيبس واکنشهاي
ياد شده نسبت به دما نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،3انرژي گيبس واکنش اصالح متان
در دماهاي باالتر از  911 Kمقدارهاي منفي دارد که نشاندهندهي
پيشرفت واکنش به سمت توليد فراوردههاي بيشتر است.
تغييرهاي انرژي گيبس واکنش انتقال آب–گاز با افزايش دما
با شيب بسيار کمي افزايش مييابد و به سمت مقدارهاي مثبت
پيش ميرود .بنابراين افزايش دما سبب کاهش فراوردههاي
اين واکنش و توليد واکنشدهندهها ميشود.
توزيع غلظت در کانال سوخت

در شکل  4تغييرهاي غلظت اجزاي سوخت در کانال سوخت
نشان داده شده است .از آنجاييکه سوخت مورد استفاده داراي
درصد بااليي هيدروژن است ،بنابراين فرايند پيش اصالح نياز نيست
و براي جلوگيري از تشکيل رسوب کربن روي کاتاليست آند،
همراه سوخت درصدي بخار نيز به داخل پيل فرستاده ميشود.
ميزان اين بخار بستگي به مقدار هيدروکربن موجود در سوخت دارد
و به طور معمول اين نسبت بخار به کربن  2در نظر گرفته ميشود.
همانگونه که گفته شد ،گاز دورريز واحد آمونياک
کربن مونواکسيد و کربن دياکسيد ندارد .هيدروژن و متان موجود
در سوخت وآب اضافه شده تحت شرايط پيل در واکنشهاي
اصالح متان ،انتقال آب–گاز و الکتروشيميايي شرکت ميکنند.
طي اين واکنشها کربن مونواکسيد ،کربن دياکسيد و آب توليد
ميشوند .همانگونه که در شکل ديده ميشود ،غلظت متان
در طول پيل به صفر ميرسد و بهطور کامل در واکنش اصالح متان
مصرف ميشود .در ابتداي پيل که واکنش اصالح متان و به دنبال آن
واکنش انتقال آب–گاز انجام ميشود ،غلظت هيدروژن افزايش
مييابد .از نقطهاي به بعد واکنش الکتروشيميايي غالب ميشود و
غلظت هيدروژن يک روند کاهشي را طي ميکند .بر خالف
هيدروژن ،غلظت آب ابتدا کاهش يافته سپس افزايش مييابد ،زيرا
آب توليدي در واکنش الکتروشيميايي از آب مصرفي در واکنشهاي
اصالح متان و انتقال آب–گاز بيشتر است .کربن مونواکسيد
که در واکنش اصالح متان توليد ميشود با شرکت در واکنش
انتقال آب ـ گاز توليد کربن دياکسيد ميکند .اما زمانيکه غلظت
متان به صفر ميرسد ،توليد کربن مونواکسيد متوقف شده و دماي
پيل بهدليل واکنش الکتروشيميايي افزايش مييابد .بنابراين
واکنش انتقال آب–گاز به سمت توليد واکنش دهندهها پيش ميرود و
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جدول 4ـ ويژگيهای فيزيکي  ،ابعاد و شرايط عملياتي پيل.

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

1/4

طول پيل

)l(m

11×113

رسانايي الکتريکي

آندσ ،

1/1

عرض پيل

)w(m

1/4×113

رسانايي الکتريکي

کاتدm-1) σ ،

ارتفاع کانال

1
1

سوخت )(mm

ارتفاع کانال

هوا )(mm

2

fτ

رسانايي

25

aτ

511

ضخامت

آند )δan (μm

51

ضخامت

کاتد )δca (μm
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شکل 6ـ تغييرهای انرژی گيبس با دما.

شکل 4ـ توزيع غلظت اجزاء در کانال سوخت.

غلظت کربن مونواکسيد افزايش و غلظت کربن دياکسيد کاهش مييابد.
آرگون و نيتروژن موجود در سوخت در واکنشها شرکت نميکنند.
بنابراين غلظت آنها تغيير نميکند.

کانال به جلو ميرود ،اکسيژن با سرعت ثابت در پيل نفوذ ميکند
تا به سطح مشترک کاتد الکتروليت ميرسد و در واکنش
الکتروشيميايي شرکت ميکند .همانگونه که در شکل 5
نشان داده شده است ،تغييرهاي غلظت اکسيژن در کانال هوا به تقريب
خطي است که با فرض ثابت بودن شدت جريان متوسط در طول پيل
به طور کامل توجيه پذير است .تغييرهاي کمي که در شيب خط
غلظت اکسيژن در کانال هوا ديده ميشود ،مربوط به تغيير

توزيع غلظت در کانال هوا

اکسيژن با غلظتي معادل غلظت اکسيژن هوا وارد پيل ميشود
و در مجاورت سطح کاتد قرار ميگيرد .همچنان که هوا در امتداد
262

علمي ـ پژوهشي

توليد هيدروژن از طريق بازيافت گاز دورريز واحد آمونياک ...

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

ضريب نفوذ اکسيژن با دماست .غلظت نيتروژن موجود در هوا
ثابت ميماند .زيرا در واکنش الکتروشيميايي شرکت نميکند.
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شکل  2ـ توزيع غلظت اکسيژن در کانال هوا.
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شکل  3ـ توزيع دما در کانالها و اليههای پيل سوختي.
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شکل 2ـ روند تغيير ولتاژ با دما.
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)V(V

3

222

در شکل  6توزيع دما در کانال سوخت ،کانال هوا و ساختار
جامد پيل از جمله  PENو نگهدارنده نشان داده شده است.
در اين مدل گاز دورريز بدون آمونياک با دماي  1123 Kوارد پيل
ميشود .واکنشهاي اصالح متان ،انتقال آب–گاز و الکتروشيميايي
درون پيل انجام ميشوند .در ناحيهي ورودي پيل ،بهدليل سرعت
باالي شروع واکنش گرماگير اصالح متان ،يک افت دما ديده ميشود.
با کم شدن غلظت متان سرعت واکنش اصالح متان از واکنش
الکتروشيميايي کمتر ميشود در نتيجه دماي مخلوط گازي
افزايش مييابد .همين افزايش دما در ساختار جامد پيل و کانال
هوا نيز ديده ميشود .با ثابت در نظر گرفتن جريان الکتريکي
متوسط ،سرعت واکنش الکتروشيميايي تغيير نميکند و روند
افزايش دما تا انتهاي پيل ادامه مييابد .هوا با دماي 1123 K
(همدما با سوخت ورودي) وارد ميشود و همانگونه که
در شکل نيز ديده ميشود تغييرهايي همانند با کانال سوخت دارد.
در اينجا نسبت هواي گرم ورودي به ميزان هواي مصرفي  1/5برابر
در نظر گرفته شده است که به منظور جذب درصدي از گرماي
توليدي در پيل و کنترل دماي سامانهي پيل سوختي ميباشد.
از آنجاييکه ضخامت اليههاي پيل کم است و اليهها ضرايب
رسانايي گرمايي نزديک به يکديگر دارند ،توزيع دما در ساختار
جامد روندي به تقريب همانند با دماي کانال سوخت و هوا دارد.

3/4

3/2

222
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ارزيابي عملکرد پيل
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ولتاژ بازگشتپذير نرنست و ولتاژ توليدي در پيل ،وابسته
به تغييرهاي انرژي گيبس واکنش و توزيع غلظت در اليههاي پيل
هستند .ازطرفي تغييرهاي انرژي گيبس واکنش ،تابعي از دما ميباشد،
بدينصورت با افزايش دما انرژي گيبس واکنش کاهش مييابد.
بنابراين همانگونه که در شکل  7ديده ميشود ،با افزايش دما
ولتاژ کاهش مييابد .در نتيجه روند تغييرهاي توزيع ولتاژ که
در شکل  1نشان داده شده است ،عکس روند تغييرهاي توزيع دما
در ساختار جامد پيل است و ولتاژ بازگشتپذير نرنست و ولتاژ توليدي
در طول پيل کاهش مييابند .همانگونه که گفته شد ،ولتاژ توليدي
پيل بهدليل مقاومت اجزاي پيل از ولتاژ بازگشتپذير کمتر است.
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شکل  2ـ توزيع ولتاژ در طول پيل.
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اگرچه مقاومت اهمي با افزايش دما کاهش مييابد اما اثر افزايش
دما بر افزايش افت پتانسيل اکتيواسيون و غلظتي غالب است.
بنابراين روند کاهش ولتاژ توليدي پيل شيب شديدتري نسبت
به ولتاژ نرنست دارد.
با توجه به شکل  9ولتاژ توليدي پيل با افزايش جريان
الکتريکي به دليل افزايش افت پتانسيلها کاهش مييابد .روند
افزايشي هر يک از افت پتانسيلها در شکل  11نشان ميدهد.
همانگونه که در شکل ديده ميشود در جريانهاي پايين تأثير
افت پتانسيل اکتيواسيون بيشتر از ساير افتهاست .با باال رفتن
جريان شيب منحني افت پتانسيل فعالسازي کاهش مييابد
درحالي که شيب منحني افت پتانسيل غلظتي افزايش مييابد.
بنابراين تأثير آن در جريانهاي باالتر بيشتر است .با افزايش
جريان ،واکنش الکتروشيميايي سرعت مييابد که اين امر باعث
باال رفتن دماي پيل ميشود .از آنجاييکه با افزايش دماي پيل
رسانايي الکتريکي الکتروليت و الکترودها باال ميرود ،بنابراين
مقاومت اهمي در جريانهاي باال يک روند کاهشي دارد.
توان و بازده الکتريکي پيل

توان و بازده پيل سوختي مدل شده با خوراک گاز دورريز
آمونياک در شکل  11نشان داده شده است .همانگونه که
مشخص است ،توان الکتريکي ابتدا يک روند افزايشي دارد سپس
در جريان الکتريکي  1/1 A/cm2رو به کاهش مينهد زيرا
در جريانهاي باالتر تأثير افت پتانسيلها بيشتر ميشود و روند
کاهشي ولتاژ بر افزايش جريان غالب ميشود .بنابراين بهتر است
که پيل در جريان متوسطي کمتر از  1/1 A/cm2کار کند.
با افزايش جريان الکتريکي شدت جريان سوخت ورودي به پيل
افزايش مييابد .بنابراين بازده پيل که يک رابطهي عکس با شدت
جريان سوخت دارد بهطور پيوسته کاهش مييابد.
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شکل  9ـ تغييرهای ولتاژ با جريان االکتريکي.
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شکل 32ـ تغييرهای افت پتانسيلها با جريان الکتريکي.
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)(V

2/4

نتيجهگيري

گازهاي دورريز صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي شامل انواع
گازهاي گلخانهاي و آاليندههاي زيست محيطي هستند که
با جلوگيري از انتشار آنها به جو ميتوان سطح گازهاي گلخانهاي
در جو و آلودگي محيط زيست را کنترل کرد .يکي از روشهاي
جلوگيري از انتشار اين گازها به جو ،بهکارگيري آنها براي توليد
انرژي بيشتر است .در اين پژوهش گاز دورريز آمونياک به جاي
سوزانده شدن در مشعل ،به طور مستقيم به پيل سوختي فرستاده ميشود
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شکل  33ـ تغييرهای توان و بازده الکتريکي پيل با جريان الکتريکي.
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و افزون بر کاهش آلودگي زيست محيطي ،بيشتر از  17مگاوات
برق توليد ميکند .سوختي که در اين پژوهش مورد بررسي
قرار گرفته است ،سوختي است که داراي درصد بااليي هيدروژن و
درصدي متان است ،بنابراين نه تنها خطر تشکيل رسوب کربن
وجود ندارد بلکه نيازي به انجام اصالح متان خارجي نيز نيست.
گاز دور ريز واحد آمونياک که از واحد آمونياک زدايي خارج ميشود
با درصدي آب ترکيب ميشود و بهعنوان سوخت به طور مستقيم
وارد پيل سوختي ميشود .همانگونه که در بخش نتيجهها
نشان داده شده با در نظر گرفتن شدت جريان الکتريکي متوسط
( 1/5 )A/cm2تواني برابر با ( 1/43)W/cm2توليد ميشود که
در اين حالت بازدهي پيل برابر  55%است .در اين شرايط خروجي سامانه
داراي  63%آب %1 ،دياکسيد کربن و  %6کربن مونواکسيد است.
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