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چکیده
در این مقاله ،به معرفی و مدلسازی سیستمی پرداخته شده که از انرژی خورشیدی برای تولید هیدروژن از
طریق فرآیند الکترولیز با درجه حرارت باال استفاده می کند .معموال پنلهای فوتوولتائیک برای تولید برق مورد
نیاز استفاده می شود .اما بازدهی پنل های فوتوولتائیک کم است و با افزایش دمای محیط این مقدارکمتر
میشود .به این منظور ،از کلکتور پارابولیک در این مطالعه برای تامین انرژی حرارتی و الکتریکی برای
الکتروالیزر استفاده می شود .همچنین با توجه به ذات متغییر انرژی خورشیدی بایستی از یک مخزن ذخیره-
سازی انرژی نیز استفاده شود .در نهایت نتایج مربوط به مدلسازی سیستم پیشنهادی ارائه شده است.

واژگان کلیدی :سوخت پاک ،تولید هیدروژن ،الکترولیز آب ،الکتروالیزر اکسید جامد ،نمک هیدرات ،کلکتور
تراف سهموی

نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب ،خاک و هوا

Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection

23

:شماره مجوز نشریه
132/71991
:تاریخ تایید مجوز
1399/09/22
:تاریخ پذیرش مقاله
1400/02/02

37 -23  ص،1400  بهار، شماره اول،دوره دوم

 خاک و هوا،نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب
انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection

Design of hydrogen production system using parabolic trough solar
collector and thermal energy storage tank
Marzie Karimi1, Mehdi Mehrpooya2*, Fathollah Pourfayaz2
1- MS of Energy Systems Engineering, University of Tehran, Tehran
2- Associated Professor, Energy Systems Engineering, University of Tehran, Tehran
Corresponding author * mehrpoya@ut.ac.ir

Abstract
In this paper, a system that uses solar energy to produce hydrogen through a hightemperature electrolysis process is introduced and modeled. Photovoltaic panels
are commonly used to generate the required electricity. But the efficiency of PV
panels is low and decreases with increasing ambient temperature. For this
purpose, the parabolic trough collector is used in this study to provide thermal
and electrical energy for the electrolyzer. Also, due to the intermittent nature of
solar energy, an energy storage tank should be used. Finally, the results of
modeling the proposed system are presented.
Keywords: Clean fuel, Hydrogen production, Water electrolysis, Solid oxide
electrolyzer, Hydrate salt, Parabolic trough collector
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 -1مرور ادبیات
هیدروژن یکی از بهترین جایگزینها برای سوختهای فسیلی است .که مزایای بسیاری را نسبت به سایر حاملهای انرژی ،شامل
فرم متفاوت ذخیرهسازی ،ارزش حرارتی بیشتر نسبت به سوخت های فسیلی ،بازده تبدیل انرژی باال ] [1و انتشار نزدیک به صفر
کربن در طی فرایند احتراق دارد و ...همه این مزایا محققان را ترغیب میکند که بر روی سوخت هیدروژن و چالشهای مربوط به آن
تمرکز کنند.
گذار به توسعه پایدار تمدن بشری به ناچار نیازمند تغییراتی در ترکیب انرژی ،توسعه و اجرای فن آوری های جدید انرژی از جمله
سوختهایی که کربن تولید نمیکنند به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و محدود کردن تغییرات اقلیمی ناشی از تاثیرات
انسانی در محیط زیست است.
استفاده وسیع از هیدروژن ،به عنوان یک حامل انرژی که از نظر زیست محیطی پاک است و منابع نامحدودی برای تولید آن وجود
دارد ،می تواند یکی از راه های ممکن برای توسعه انرژی آینده باشد .پیش بینی های بلند مدت توسعه جهانی انرژی نشان می دهد
که بسته به میزان مصرف انرژی مورد انتظار و همچنین شرایط دیگر ،بخصوص محدودیت های مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای،
تولید و مصرف انرژی مرتبط با هیدروژن بین سالهای 2050تا  2100ممکن است از سطح فعلی تا ده ها یا حتی تا صدها بار افزایش
یابد.
با توجه به مفهوم اقتصاد هیدروژن ،هیدروژن تولید شده از آب به تدریج جایگزین سوخت های فسیلی می شود و در نیمه دوم قرن
 21به انرژی اصلی تبدیل می شود ] .[2, 3برای این منظور الزم است که بسیاری از مشکالت فنی مربوط به آن حل شود ،که ایمنی
فن آوری های هیدروژن را تضمین کند و روش های تولید ،ذخیره سازی و حمل و نقل هیدروژن را بهبود بخشد.
مشکل اصلی و مورد بحث در مورد استفاده از هیدروژن به عنوان حامل انرژی بازدهی کلی کم آن است .در این رابطه بوسل ][4
نشان داد که راندمان کلی همهی تکنولوژیهای هیدروژن که در آنها هیدروژن از طریق الکترولیز و بر پایه منابع انرژیهای تجدید
پذیر تولید و به عنوان سوخت خودرو مصرف شود بین  %19تا  %23است حال آنکه بازدهی سیستم مشابه الکتریکی در حالی که
باتری خودرو را شارژ کند حدود  %69است.
در این ارتباط الزم است توجه شود که بازدهی همیشه نمیتواند به عنوان یک معیار برای مقایسه باشد .در بسیاری از موارد (و یا در
بیشتر موارد) بسیار مهم است که برآوردهای اقتصادی ارائه شود .عالوه بر این ،مطالعات نشان داده شده ،یک پارامتر کلیدی برای
حامال ن انرژی یعنی مدت زمانی که الزم است انرژی ذخیره شود ،در نظر گرفته نشده است .واضح است که انرژی الکتریکی را می
توان به طور مستقیم برای تولید انرژی نهایی و خدمات انرژی با بازدهی بسیار باال استفاده کرد .اما این وضعیت تنها در زمانی اتفاق
میافتد که انرژی نهایی در زمان تولید آن مورد نیاز باشد .با این وجود ،برای ارائه خدمات مناسب به مصرف کننده انرژی ،تولید و
مصرف انرژی نباید در یک زمان باشد .این اختالف زمانی می تواند دهها ساعت باشد .در اینچنین موردی بحث اصلی که مطرح
میشود این است که برای تولید ،حمل و نگهداری کدام مورد اقتصادی تر است :انرژی الکتریکی یا هیدروژن؟ حتی زمان ذخیره
انرژی بیشتر می تواند در برخی سیستم های انرژی از جمله منابع انرژی تجدید پذیر با شرایط عملیاتی متغیر (نیروگاه های باد و
خورشیدی) مورد نیاز باشد.
نتایج تحقیقات و ارزیابیهای آقای مارچنکو نشان داد که اقتصاد برق برای ذخیره سازی کوتاه مدت انرژی قابل قبول است ،در حالی
که استفاده از هیدروژن ب ذخیره سازی بلند مدت مفید است].[5
چن و همکاران] [6یک سلول الکتروالیز اکسید جامد جدید ارائه دادند که ،با استفاده از یک بخش هیبریدی منیزیمی ،با یک مخزن
ذخیره هیدروژن در محل ترکیب شده است .آنالیز حساسیت تأثیر پارامترهای عملیاتی مانند فشار عملیاتی ،ولتاژ الکترولیز و دمای
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هوای خنک کننده بر عملکرد این طرح جدید انجام شده است .گزارش ها نشان میدهد که برای کوتاه شدن زمان جذب و افزایش
راندمان ذخیره هیدروژن ،عملکرد الکتروالیزر باید فشار بیشتری داشته باشد.
مطالعات همچنین استفاده از هیدروژن حاصل از تجزیه آب در الکتروالیزر اکسید جامد را برای ترکیب با کربن دیاکسید بررسی
کرده است ] .[7هدف از فرآیندهای پیشنهادی ،تولید گاز سنتز است .تجزیه و تحلیل انرژی انجام شده بر روی سیستم پیشنهادی
نشان داد که بازده تبدیل انرژی متان و متانول می تواند به ترتیب به  77و  59درصد برسد .مطالعه مشابهی توسط مارچیز و همکاران
انجام شد] .[8آنها سیستمی را برای جلوگیری از انتشار انتشار کربن دی اکسید در صنایع باالدستی ارائه دادند .نتایج نشان داد که
در حضور الکتروالیزر اکسید جامد ،در بهترین حالت ،بازده کارخانه به  81.1درصد می رسد.
یک مطالعه در مورد مهارت سیستم تولید هیدروژن بر اساس یک کلکتور فوتوولتائیک بررسی شده است ] .[9اندازه گیریها و
ارزیابیها برای سه میزان جریان جرم مختلف انجام شده است .نتایج افزایش خروجی دما  ،ولتاژ خروجی و توان خروجی را نشان می
دهد .گزارش ها نشان میدهد که حداکثر بازده حرارتی و الکتریکی معادل  ٪33.8و  ٪8.5است .خانمحمدی و سعادت ترقی ][10
در حضور و عدم وجود مولد ترموالکتریک ) ،(TEGیک مدلسازی و ارزیابی ترمودینامیکی را بر روی سیستم تولید هیدروژن انجام
دادند .نتایج نشان میدهد که در حالت بدون ژنراتور ترموالکتریک ،توان خالص خروجی  66.9کیلووات است و با بازیافت حرارت
پسماند ژنراتور ترموالکتریک ،این مقدار برابر  80.9کیلووات است .این باعث میشود بازده انرژی از  ٪6.9به  ٪8.1افزایش یابد.
تحقیق مشابهی توسط حبیب اهلل زاده و همکاران پیشنهاد شد ] .[11سیستمهای فرعی اعمال شده شامل کلکتورهای سهموی،
چرخه رانکین ،یک سلول الکترولیز کننده غشا تبادل پروتون و یک مولد ترموالکتریک هستند .یک کد در متلب به منظور کشف
نقطه عملکرد بهینه سیستم ساخته شده است .نتایج نشان میدهد که بازدهی اگزرژی برابر با  ٪13.29و کل هزینههای انرژی
 63.96GJ/$است .ترکیبی از فتوولتائیک /حرارتی متمرکز با یک چرخه آلی رانکین و یک واحد ذخیره انرژی  ،توسط النیمر و
همکاران پیشنهاد شده است ] .[12هدف ،بررسی تأثیر دمای سیال در ورودی توربین ،تابش خورشید به طور متوسط و دمای محیط
بر عملکرد سیستم است .آنها دریافتند که در صورت استفاده از مخزن ذخیره  ،بازده انرژی می تواند به  ٪21.95افزایش یابد .آتیز
و همکاران ] [13سیستمی را با هدف تولید هیدروژن و برق با استفاده از انرژی خورشیدی طراحی کرد .سرانجام ،آنها دریافتند که
این سیستم توانایی تولید  3204گرم هیدروژن در هر روز را دارد .آنها همچنین بازده قانون اول و دوم بازده ترمودینامیکی سیستم
را به ترتیب  5/92و  18/21درصد محاسبه کردند .سیستم جدیدی برای تولید هیدروژن ،خنک کننده و تولید آب گرم ارائه شده
است ] .[14نوآوری در این طرح استفاده از چرخه رانکین به جای سیکل گاز است .خروجی سیستم معرفی شده جریان هیدروژن با
سرعت جریان جرمی نزدیک به یک کیلوگرم در ساعت و  1027کیلووات برق است .مقادیر بدست آمده برای قانون اول و دوم کارایی
ترمودینامیک به ترتیب  71/6و  24/5درصد است.
در این مطالعه ،یک سیستم نوین توسعه یافته برای تولید هیدروژن معرفی و تحلیل می شود .سیستم پیشنهادی شامل کلکتورهای
خورشیدی سهموی ،با یک مخزن ذخیره انرژی حرارتی شیمیایی ،سلول های الکترولیز کننده اکسید جامد و یک چرخه رانکین
است .تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی در این سیستم ارائه خواهد شد .اگرچه مطالعات متعددی در مورد ادغام کلکتورهای مختلف
خورشیدی و الکترولیزرها انجام شده است  ،اما تالش برای انجام مطالعهای در مورد ترکیب کلکتور خورشیدی سهموی با یک مخزن
ذخیره انرژی ترموشیمیایی انجام نشده است .هدف اصلی از طراحی این سیستم تولید هیدروژن با دبی ثابت با استفاده از انرژی
خورشیدی است .به منظور بررسی تأثیر وجود مخزن ذخیره انرژی گرمایی و عملکرد آن در سیستم ،بر عملکرد کلی سیستم ،از یک
آنالیز حساسیت استفاده میشود.
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 -2روش تحقیق
الکترولیز یا برقکافت در شیمی و صنعت به فرآیندی اطالق میشود که در آن از جریان برق مستقیم برای جداسازی عنصرها و
ترکیبهایی که با پیوند شیمیایی به یکدیگر متصلند استفاده میشود.
در مورد تجزیه آب ،به این واکنش آبکافت نیز گفته میشود که طی آن در اثر عبور انرژی الکتریکی از روی آب در اثر وقوع یک
واکنش غیرخودبخودی ملکولهای آب به ملکولهای هیدروژن و اکسیژن تبدیل میشوند.
در فرآیند الکترولیز در اثر تجزیه هر مول آب ،یک مول هیدروژن و نیم مول اکسیژن حاصل میشود.
1
𝐻2 𝑂 + 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 → 𝐻2 + 𝑂2
2
اجزای اصلی سیستم پیشنهادی عبارتند از :کلکتور تراف سهموی ،سیستم ذخیره سازی حرارتی ،شبکه مبدل حرارتی و الکتروالیز
اکسید جامد.
انرژی خورشیدی منبع اصلی انرژی این سیستم است .عملکرد کلی به این صورت است که کلکتور خورشیدی گرما را از خورشید
دریافت میکند تا دمای سیال جاذب افزایش یابد .بخشی از این انرژی در یک مخزن ذخیره سازی حرارتی ذخیره میشود و سیستم
را قادر می سازد تا به طور مداوم کار کند .جریان خروجی ذخیره سازی حرارتی به سیستم این امکان را میدهد تا انرژی حرارتی
مورد نیاز برای الکترولیزر را به طور مداوم فراهم کند .استفاده از الکتروالیزر دما باال باعث کاهش مصرف برق در بخش الکترولیز می
شود .انرژی الکتریکی مورد نیاز برای الکتروالیزر میتواند توسط انرژی خورشیدی و یا از شبکه برق تامین شود .به منظور تامین
حرارت کافی برای جریان ورودی به الکتروالیزر ممکن است نیاز به استفاده از یک هیتر کمکی هم باشد.
شکل زیر شماتیکی از سیستم را ارائه میدهد:

شکل  )11شماتیک سیستم مورد نظر
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 -1-2اجزا سیستم
در این بخش به معرفی و بیان لزوم هریک از اجزا در سیستم پیشنهادی پرداخته میشود.

 1-1-2کلکتور خورشیدی
منبع اصلی تامین انرژی مورد نیاز برای سیستم ،انرژی خورشیدی است .انرژی حرارتی مصرفی توسط الکتروالیزر اکسید جامد توسط
یک کلکتور تراف سهموی تامین میشود.
کلکتور تراف سهموی 4نوعی کلکتور حرارتی خورشیدی است که یک سهموی از جنس فلز جال داده شده اطراف آن را در بر میگیرد.
نور خورشید که به آینه تابیده شود به طور متمرکز در کانون سهمی ،جایی که جسم جاذب قرار گرفته است جمع میشود .یک لوله
حاوی یک روغن ،در طول لوله در خط کانونی آن تعبیه میشود.
نور خورشید بر روی لوله متمرکز شده و مایع به وسیله انرژی نور خورشید تا دمایی باالتر گرم می شود .این کلکتور خورشیدی رایج
ترین و شناخته شدهترین نوع تراف است.
 2-1-2الکتروالیزر

در سیستم پیشنهادی از الکتروالیزر اکسید جامد استفاده میشود .دلیل انتخاب این نوع الکتروالیزر دمای باالی کارکرد آن است که
باعث میشود بخش زیادی از انرژی مورد نیاز به صورت انرژی حرارتی تامین شود و میزان انرژی الکتریکی مصرفی کاهش یابد.
در این الکتروالیزر جریانهای جرمی شامل دو بخش ورودی و خروجیاند .بخش ورودی شامل جریان آب و بخش خروجی شامل
جریان اکسیژن و هیدروژن حاصل از تجزیه آلکتریکی و حرارتی آب است.

 3-1-2مخزن ذخیره انرژی
با توجه به ذات ناپایدار و متغییر انرژی خورشیدی به این معنا که شدت تابش همواره ثابت نبوده و در زمان شب این میزان به صفر
میرسد همچنین یک سیستم ایدهآل سیستمی است که بتواند به طور مداوم و ثابت انرژی مورد نیاز را تامین کند .به همین منظور
بایستی از یک مخزن ذخیره سازی انرژی حرارتی بهره گرفته شود تا سیستم متضمن تامین مداوم انرژی به الکتروالیزر باشد.
نمکهای هیدراته در نرخ باالی انتقال حرارت ذوب میشوند و ساختار کریستالی آنها تخریب میشود با این وجود انرژی ذخیره شده
توسط آنها برای بازههای طوالنی قابل دسترسی است .برای مثال با استفاده از انرژی خورشیدی برای بی آب کردن نمک های هیدراته
و ذخیره آب و نمک بی آب به صورت جداگانه می توان انرژی را تا زمستان ذخیره کرد ،در آن زمان دوباره نمک بیآب و بخار آب
را با هم ترکیب میکنند تا انرژی ذخیره شده آزاد گردد.
در سیستم مورد بررسی ذخیرهسازی انرژی حرارتی توسط نمک هیدراته منیزیم سولفات ذخیره میشود که واکنش بیآب شدن آن
به شرح زیر است:
MgSO4.7H2O→ MgSO4+7H2O

 -2-2مدلسازی الکتروالیزر اکسید جامد
ولتاژ مورد نیاز اعمالی بر الکتروالیزر برای تجزیه آب از رابطه زیر بدست میآید]:[10

Parabolic Trough Collector
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𝑐𝑖𝑚𝑉 = 𝐸 + 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.𝑎 + 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.𝑐 + 𝜂𝑎𝑐𝑡.𝑎 + 𝜂𝑎𝑐𝑡.𝑐 + 𝜂𝑜ℎ

()1

که در این رابطه  Eولتاژ تعادلی 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.𝑐 ،5و 𝑎 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.پتانسیل اضافه 6تمرکزی در کاتد و آند و 𝑐𝑖𝑚 𝜂𝑜ℎپتانسیل اضافه اهمی(برای
غلبه بر مقاومتهای اهمی موجود) و 𝑎 𝜂𝑎𝑐𝑡.و 𝑐 𝜂𝑎𝑐𝑡.پتانسیل اضافی فعالسازی در آند و کاتد هستند .ولتاژ تعادلی مورد نیاز SOEC
از رابطه نرنست 7قابل حصول است]:[10
1

()2

𝑅𝑇 𝑃𝐻02 (𝑃𝑂02 )2
𝐸 = 𝐸0 +
[ln
]
𝐹2
𝑂𝑃𝐻02

که در آن  Rثابت جهانی گاز و برابر  8.3145 J/molKو  Fثابت فارادی برابر  9.6485×104C/molاست .همچنین  Tدما بر
حسب کلوین و  𝑃𝑂02 ، 𝑃𝐻02و 𝑂  𝑃𝐻02فشار جزئی بخار برای هیدروژن ،اکسیژن و بخار آب در الکترود هستند .به عالوه پتانسیل
استاندارد  𝐸0بر حسب ولت از رابطه زیر بدست میآید:
𝑇 𝐸0 = 1.253 − 2.4516 × 10−4

()3

شکل  )2تولید هیدروژن بوسیله الکتروالیزر اکسید جامد برگرفته از منبع][10
Concentration overpotential 1-2-2

 Overpotentialغلظتی ناشی از مقاومت در برابر جابجاییِ واکنش دهندهها در برابر نزدیک شدن به محل واکنش و مقاومت محصوالت
واکنش در برابر جابجایی و خروج از محل واکنش است .برای یک سلول اکسید جامد ،پتانسیل اضافه غلظتی (تمرکزی) می تواند با
توجه به اختالف غلظت گاز بین سطح الکترود و رابط الکترودهای الکتریکی به شرح زیر بیان شود:
()4
()5
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𝑂𝑅𝑇 𝑃𝐻𝐼 2 𝑃𝐻02
[ln
]
𝑂2𝐹 𝑃𝐻02 𝑃𝐻𝐼2

= 𝑐𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.

1
2

𝐼𝑂𝑃
𝑇𝑅
=
]) ln[( 20
𝐹2
𝑃𝑂2

𝑎𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.

5

Equilibrium voltage
)Overpotential (polarization

6

Nernst equation

7
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که در آن  𝑃0و 𝐼𝑃 فشار جزئی در سطح الکترود و سطح تماس بین الکترود و الکترولیت است .هنگامی که واکنش در سطح تماس
الکترود و الکترولیت رخ میدهد ،جرم هر عنصر شرکت کننده در واکنش در حالت پایا ثابت باقی میماند:
∇. 𝑁𝑖 = 0

()6

که 𝑖𝑁 نرخ مصرف یا تولید جزء iام در الکترود متخلخل الکتروالیزر است .عامل اصلی تغییرات جرم در الکترود انتشار 8است که از
طریق گرادیان غلظت یا گرادیان فشار جزئی رخ میدهد .رابطه فیک برای این مقدار به شرح زیر است:
()7

𝑓𝑓𝑒

…I=1,2,

𝑓𝑓𝑒

)𝑃 𝑖𝑦(𝜕 𝐷
𝑖𝑃𝜕 𝐷
𝑖 𝑁𝑖 = −
𝑖 =−
𝑥𝜕 𝑇𝑅
𝑥𝜕 𝑇𝑅
𝑓𝑓𝑒

𝜕
𝑖𝑃𝜕 𝐷
𝑖 [−
]=0
𝑥𝜕
𝑥𝜕 𝑇𝑅

()8

 iدر کاتد ،آب و برای آند اکسیژن است .که  xعمق محاسبه شده از سطح الکترود است .در سطح تماس کاتد و الکترولیت ( 𝑐𝑑 = ،x
ضخامت کاتد) ،میزان انتشار 𝑂  𝐻2به سطح تماس ،برابر با میزان مصرف 𝑂  𝐻2در حالت پایا ،توسط چگالی جریان الکتریکی J.
کنترل می شود بنابراین نرخ انتقال جرم برابراست با:
𝐽
𝐹2

()9

= 𝑂𝑁𝐻2

با استفاده از دو رابطه ( )7و ( ،)9رابطه فیک در نقاط مرزی به رابطه زیر تبدیل میشود:
𝑂𝜕𝑃𝐻2
𝑇𝑅 𝐽
|
=−
𝑑=𝑥 𝑥𝜕
𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹2

()10

𝑂 𝐻2

𝑐

با اعمال شرط مرزی دیریکله بر رابطه ( )8داریم:
𝑇𝑅 𝐽
𝑑
𝑐 𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹2

()11

𝑃𝐻𝐼 2𝑂 = 𝑃𝐻02𝑂 −

𝑂 𝐻2

از آنجایی که نرخ مولی مصرف بخار آب برابر با نرخ مولی تولید هیدروژن است ،فشار کل کاتد ثابت میماند بنابراین:
𝑇𝑅 𝐽
) 𝑑
𝑐 𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹2

()12

𝑃𝐻𝐼 2 = 𝑃 − 𝑃𝐻𝐼 2𝑂 = P − (𝑃𝐻02𝑂 −

𝑂 𝐻2

𝑇𝑅 𝐽
𝑑
𝑐 𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹2

= 𝑃𝐻02𝑂 +

𝑂 𝐻2

از جایگذاری روابط ( )11و ( )12در رابطه ( )4مقدار پتانسیل اضافی کاتد برابراست با:
()13

𝑇𝑅 𝐽
𝑑 𝑃0
𝑂2𝐹 𝐷 𝑒𝑓𝑓 𝑐 𝐻2

1+

𝑇𝑅
𝑂 𝐻2
=
ln
𝑇𝑅 𝐽
𝐹2
1−
𝑑 𝑃0
2𝐹 𝐷 𝑒𝑓𝑓 𝑐 𝐻2
]
[
]
𝑂 𝐻2

𝑇𝑅 𝐽
𝑑 )𝑃0
𝑂2𝐹 𝐷 𝑒𝑓𝑓 𝑐 𝐻2

(𝑃𝐻02𝑂 +

𝑂 𝐻2

𝑇𝑅 𝐽
𝑑 )𝑃0
2𝐹 𝐷 𝑒𝑓𝑓 𝑐 𝐻2
𝑂 𝐻2

(𝑃𝐻02 −

𝑇𝑅
=
ln
𝐹2

𝑐𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.

[

Diffusion
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انتشار در الکترودهای متخلخل عمدتا براساس دو مکانیزم ،یعنی انتشار مولکولی و انتشار  Knudsenاست .ضریب انتشار موثر بخار
می تواند با ترکیب این دو مکانیسم انتشار با استفاده از فرمول بوسنکه بیان شود:
𝜉
1
1
(
+
)
𝑘𝑛 𝐷𝐻2−𝐻20 𝐷𝐻20.

()14

که
)

𝜉

نسبت انحنا به تخلخل کاتد و )

𝑛
1

𝑘𝐻2 0.

1
𝐻2 −𝐻2 0

=

1
𝑓𝑓𝑒
𝑂𝐷𝐻2

𝜉

( معکوس ضریب نفوذ ملکولی متقابل برای سیستم دوتایی آب و هیدروژن و
𝐷 𝑛

𝜉

( معکوس ضریب موثر نفوذ کوانستون برای بخار است .در سمت آند ،اکسیژن تنها ماده در فاز گاز است که در الیه
𝐷 𝑛

متخلخل الکترود جابجا میشود .در سطح تماس آند-الکترولیت نرخ انتشار اکسیژن از سطح تماس برابر با نرخ تولید اکسیژن در
حالت پایاست.
𝐽
𝐹4

()15

𝑁𝑂2 = −

متشابها معادالت مربوط به شرایط مرزی آند به صورت زیر در میآید:
𝜕𝑃𝑂2
𝑇𝑅 𝐽
|
=
𝑑=𝑥 𝑥𝜕
𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹4

()16

𝑂2

𝑎

با اعمال شرط مرزی دیریکله در سطح آند وحل معادله ( )8با شرط مرزی ( )15و ( )16فشار جزئی اکسیژن در سطح تماس آند-
الکترولیت برابراست با:
𝑇𝑅 𝐽
𝑑
𝑎 𝑓𝑓𝑒 𝐷 𝐹4

()17

𝑃𝑂𝐼 2 = 𝑃𝑂02 +

𝑂2

در نهایت پتانسیل اضافی غلظتی از رابطه زیر قابل محاسبه است:
𝑇𝑅
𝐽
𝑇𝑅
ln [1 +
] 𝑑
𝐹2
𝑎 4𝐹 𝐷 𝑒𝑓𝑓 𝑃𝑂0

()18

2

= 𝑎𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐.

𝑂2

Activation overpotential 2-2-2

 Overpotentialفعال سازی یک معیار از فعالیت الکترود ها است .نشان دهنده پتانسیل اضافی مورد نیاز برای واکنش الکتروشیمیایی
است .رابطه بین  overpotentialفعال سازی الکترود و چگالی جریان را می توان با معادله باتلر-والر بیان کرد:
𝑖(1 − 𝛼)𝑧𝐹𝜂𝑎𝑐𝑡.
𝑖𝛼𝑧𝐹𝜂𝑎𝑐𝑡.
) − exp (−
])
𝑇𝑅
𝑇𝑅

()19

( 𝐽 = 𝐽𝑜.𝑖 [exp

که 𝑖 𝐽𝑜.چگالی تبادل جریان و 𝑖 𝜂𝑎𝑐𝑡.پتانسیل اضافی فعالسازی برای آند یا کاتد است 𝛼 .فاکتور تقارن یا ضریب تبادل بار و z
تعداد الکترونهای تولید شده در هر واکنش است .در مورد الکترولیز آب  𝛼 = 0.5و  z=2میباشند.
نهایتا پتانسیل اضافی فعالسازی یک الکترود از رابطه زیر قابل محاسبه است:
()20

i=a,c
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𝑇𝑅
𝐽
𝑇𝑅
𝐽
𝐽 2
( 𝑠𝑖𝑛ℎ−1
=)
[ln
(√ +
) +1
𝐹
𝑖2𝐽𝑜.
𝐹
𝑖2𝐽𝑜.
𝑖2𝐽𝑜.

= 𝑖𝜂𝑎𝑐𝑡.
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در الکتروشیمی 𝑖 𝐽𝑜.نشان دهنده آمادگی الکترود برای ادامه واکنش الکتروشیمیایی است .در کاتد ،مراحل مهم واکنش
الکتروشیمیایی شامل جذب  ،𝐻2 0انتقال بار ،دفع  𝐻2و الحاق یونهای اکسیژن در الکترولیت است .در سمت آند ،مراحل اصلی
واکنش انتقال بار و دفع اکسیژن است .مراحل فوق نه تنها به پارامترهای عملیاتی ،مثل فشار دما و فشار جزئی واکنش دهنده یا
محصول بستگی دارد ،بلکه پارامترهای ماده ،یعنی طول مرز سه فاز ) (TPBنیز بستگی دارد .مطالعات قبلی نشان داده است که
غلظت واکنش دهنده یا محصول اثر کوچکی بر چگالی جریان مبادله دارد ،در حالی که اثر دما بیشتر قابل توجه است .با توجه به اثر
دما ،چگالی جریان مبادله میتواند به صورت زیر بیان شود:
()21

𝑎𝐸𝑎𝑐𝑡.
)
𝑇𝑅

𝐽𝑜.𝑎 = 𝛾𝑎 exp (−

()22

𝑐𝐸𝑎𝑐𝑡.
)
𝑇𝑅

𝐽𝑜.𝑐 = 𝛾𝑐 exp (−

که 𝑎𝛾 و 𝑐𝛾 به ترتیب ضرایب نمایی آند و کاتد هستند؛ 𝑎𝐸𝑎𝑐𝑡.و 𝑐 𝐸𝑎𝑐𝑡.به ترتیب انرژی فعال سازی در آند و کاتد است .چگالی
جریان مبادله چگالی جریان در پتانسیل اضافی صفر است.
Ohmic overpotential 3-2-2

صفحات الکتریکی و الکترودها معموال رسانایی الکتریکی بیشتری نسبت به الکترولیت دارند .بنابراین ،تأثیر آنها بر پتانسیل اضافی
مقاومتی را می توان نادیده گرفت .بر طبق قانون اهم ،پتانسیل اضافه اهمی الکتروالیزر اکسید جامد را میتوان برحسب خواص
الکترولیت به صورت زیر بیان کرد:
10300
)
𝑇

()23

( 𝑝𝑥𝑒𝐿𝐽 𝜂𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 = 2.99 × 105

که در این رابطه  Lضخامت الکترولیت بر حسب میکرون است .مقادیری که در شبیهسازی استفاده شدهاند در جدول  1ارائه شدهاند:
جدول  11مقادیر عددی استفاده شده در مدلسازی الکتروالیزر
توضیح

نماد

مقدار

T

دمای عملکردی )(K

1273

P

فشار عملیاتی )(bar

1

𝑎𝛾

پیشضریب نمایی برای چگالی جریان تبادلی آند)(Am-2

2/051×109

𝑐𝛾

پیشضریب نمایی برای چگالی جریان تبادلی کاتد)(Am-2

1/344×1010

-1

𝑎𝐸𝑎𝑐𝑡.

انرژی فعالسازی برای آند) (Jmol

1/2×105

𝑐𝐸𝑎𝑐𝑡.

انرژی فعالسازی برای کاتد)(Jmol-1

1/0×105

n

تخلخل الکترود

0/48

ξ

انحنای الکترود

5 /4

r

شعاع میانگین تخلخل)(µm

1/07

L

ضخامت الکترولیت)(µm

1000

𝑐𝑑

ضخامت کاتد)(µm

100

𝑎𝑑

ضخامت آند)(µm

100
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 -3-2مدلسازی مخزن ذخیره
به منظور شبیهسازی واکنش درحال انجام درون مخزن ذخیرهسازی با فرض دو بعدی بودن مسئله یک مربع با ابعاد  LX,LYرا که با
نمک هیدراته منیزیم سولفات پرشده است در نظر می گیریم که از مرز باالیی آن حرارت مازاد ورودی از کلکتور خورشیدی با نرخ
 qوارد می شود درموررد سایر دیواره های مخزن(چپ و راست و پائینی) میتوان کیفیت عایق بندی را با استفاده از یک پارامتر
مانند  αبیان کرد که این پارامتر میتواند مقادیر بین  0و  1به خود بگیرد .به این صورت که به ازای  0=αعایقبندی کامال ایدهآل
است و هیچ حرارتی از آن به بیرون تلف نمیشود.

شکل  )3شماتیک مخزن ذخیره انرژی حرارتی برگرفته از منبع].[15
در این مدل سازی فرض بر این است که دمای هر ترکیب شامل نمک هیدراته نمک بی آب و بخار آب در هر لحظه و در هر مکان
یکسان باشد.
پیش از رسیدن به دمای دهیدراته شدن ( )Trنمک کمکم گرم می شود تا به دمای تغییر فاز برسد که در این دما نمک هیدراته
شروع به آزاد کردن بخار آب می کند .انرژی شیمیایی مورد نیاز برای فرایند به سرعت واکنش و آنتالپی دهیدراته کردن بستگی
دارد].[15

 1-3-2قوانین بقا
قوانین حاکم بر مخزن ذخیرهسازی معرفی شده شامل قانون بقای جرم و قانون بقای انرژی هستند.
قانون بقای انرژی برای این سیستم به صورت زیر حاصل می شود:
()24

𝜕
𝐻∆ [(𝑀ℎ 𝑁ℎ 𝐶ℎ + 𝑀𝑠 𝑁𝑠 𝐶𝑠 + 𝑀𝑔 𝑁𝑔 𝐶𝑔 )𝑇] = ∇(𝐾∇𝑇) + 𝑟𝑀ℎ 𝑁ℎ
𝑡𝜕

که در این رابطه:
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𝐸
)
𝑇𝑅

()25

𝑟 = 𝐴exp(−

()26

𝑔𝐾 𝑔𝛽 𝐾 = 𝛽ℎ 𝐾ℎ + 𝛽𝑠 𝐾𝑠 +

()27

𝛽𝑗 = 𝑀𝑗 𝑁𝑗 /𝜌ℎ

همچنین بقای جرم با توجه به بسته بودن سیستم وعدم تبادل جرم با بیرون از واکنشگاه به صورت زیر است:
𝑔𝑁𝜕
𝜕𝑁ℎ
𝑠𝑁𝜕
𝑠𝑀 +
𝑔𝑀 +
=0
𝑡𝜕
𝑡𝜕
𝑡𝜕

()28

𝑀ℎ

تغییرات در جرم نمک هیدراته و فرآورده های واکنش آن بر اساس سرعت واکنش و نسبتهای استوکیومتری واکنش قابل حصول
است:
𝜕𝑁ℎ
= −𝑟𝑁ℎ
𝑡𝜕

()29
حال باتوجه به ضرایب استوکیومتری بدست آمده از موازنه جرم واکنش داریم:
()30

𝜕𝑁ℎ
𝑠𝑁𝜕
=−
𝑡𝜕
𝑡𝜕

()31

𝑔𝑁𝜕
𝜕𝑁ℎ
= −7
𝑡𝜕
𝑡𝜕

جدول  2مقادیر و ثوابت استفاده شده در مدل سازی مخزن ذخیره انرژی حرارتی

نماد
Mh
Ms
Mg
𝜌ℎ
𝑠𝜌
𝑔𝜌
𝐶ℎ
𝑠𝐶
𝑔𝐶
𝐻∆
𝐾ℎ

مقدار

توضیح
)gr/mol(MgSO4.7H2O

وزن ملکولی
وزن ملکولی )gr/mol(MgSO4
وزن ملکولی H2Oبخار()gr/mol
چگالی )kg/m3(MgSO4.7H2O
چگالی )kg/m3( MgSO4
چگالی )kg/m3(H2O
گرمای ویژه)J/kgK( MgSO4.7H2O
گرمای ویژه)J/kgK( MgSO4
گرمای ویژه)J/kgK( H2O
آنتالپی دهیدرات کردن()J/kg
ضریب هدایت حرارتی گرمای ویژهMgSO4.7H2O

246
120
18
1680
2660
0/46645
1546
800
19751
8536/18
0/48

()W/mK

𝑠𝐾

ضریب هدایت حرارتی گرمای

ویژهMgSO4

0/48

()W/mK

𝑔𝐾
A
E
𝑟𝑇
R

ویژه)W/mK( H2O

ضریب هدایت حرارتی گرمای
فاکتور فرکانسی در در رابطه آرهنیوس
انرژی فعال سازی در رابطه آرهنیوس
دمای دهیدراته شدن
ثابت جهانی گاز()J/kmol
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 2-3-2شرایط مرزی و شرایط اولیه
در زمان  t=0دمای کل سیستم برابر 443کلوین و تعداد مولهای منیزیم سولفات هیدراته  6.14مول و مقدار نمک خشک و بخار
آب در زمان اولیه برابر صفر در نظر می گیریم .همچنین در مرز فوقانی شار حرارتی ورودی با مقدار ثابت  q=1000w/m2وارد می
شود .سایر دیواره ها ایزوله هستند و درجه عایق بندی با ضریب  αتعریف میشود بدین صورت که برای  0= αدیواره ها کامال عایق
هستند و هیچ حرارتی از آنها خارج نمیشود .سایر مقادیر و ثوابت استفاده شده در حل مسئله به شرح جدول  2است.

 -3یافته ها
نتایج حاصل از مدل سازی الکتروالیزر در متلب شامل بازدهی الکتروالیزر و مقدار دبی جرمی هیدروژن خروجی از الکتروالیزر است.
بهازای دادههای ورودی با مقادیر ارائه شده در بخش قبل خروجیهای مدل به شرح زیر است:
بازدهی الکتروالیزر که برابراست با نسبت میزان انرژی قابل حصول از هیدروژن بدست آمده به کل کار و گرمای ورودی به الکتروالیزر
این مقدار برای الکتروالیزر مدل شده برابر  %62و دبی جرمی هیدروژن تولیدی برابر  0/003کیلوگرم بر ثانیه است.
نتایج مربط به مدلسازی مخزن ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از روش تفاضل محدود با نرم افزار متلب ،همراه با توضیحات مربوطه
در زیر ارائه شده اند:
معادالت ارائه شده در بخش 2-3-1به صورت عددی برای به دست آوردن تغییرات دما در مکان های مختلف در دامنه حل شده اند،
همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است ،در منطقه Iتا زمانی که دمای بیبعد به مقدار یک (یعنی تا زمانی که دما کمتر از دمای
دهیدراته شدن است) ،رفته رفته افزایش مییابد .پس از این یک انتقال ناگهانی به دمای باالتر در طی دفع آب توسط نمکها داریم
(منطقه  .)IIپس از آن درجه حرارت دوباره به صورت خطی افزایش مییابد (منطقه .)III

شکل  )4تغییرات دمای بدون بعد درون مخزن ذخیره سازی با گذشت زمان با فالکس حرارتی ثابت

سه شکل زیر تغییرات زمانی غلظت اجزای شیمیایی را در زمانهای مختلف نشان می دهد .غلظت نمک هیدراته به دلیل افزایش
درجه حرارت رفته رفته کاهش مییابد و فرم بدون آب آن تولید می شود در نتیجه غلظت آن افزایش مییابد .در مورد بخار آب نیز
همزمان با افزایش دما و تجزیه نمک هیدراته به نمک بیآب ،غلظت بخار آب رفته رفته افزایش مییابد .این افزایش با توجه به
نسبتهای استوکیومتری ،از نظر مولی هفت برابر افزایش غلظت در نمک بیآب است.
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در شکلهای زیر نیز مانند پروفایل دمایی ،سه بخش توضیح دادهشده قابل مالحضه اند .در بخش اول و تا زمانی که دمای مخزن به
دمای دهیدراته شدن برسد ،غلظت همه مواد ثابت میماند.
در بخش دوم یعنی زمانی که دما به دمای دهیدراته شدن رسیده است ،غلظت نمک هیدرات دفعتاً شروع به کاهش میکند و متعاقبا
با تولید نمک بیآب و بخار آب غلظت آنها رو به افزایش میرود.
در بخش سوم ،پس از آنکه همه نمکهای هیدراته تجزیه شدند ،واکنش پایان یافته و دیگر تغییر در غلظت مواد شیمیایی مشاهده
نمیشود.

شکل  )5تغییرات غلظت بدون بعد شده مواد در زمان بی بعد

) :(aمنیزیم سولفات هفت آبه ):(bمنیزیم سولفات ) :(cبخار آب

 -4بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،یک سیستم تولید هیدروژن طراحی و تحلیل شد .برای مدل سازی زیر سیستم ها از نرم افزار  MATLABو aspen

 HYSYSاستفاده شد .بازدهی انرژی الکتروالیزر مدل شده برابر  %62و دبی جرمی هیدروژن تولیدی برابر  0/003کیلوگرم بر ثانیه
است.
نمودار تغییرات غلظت برای مواد موجود در مخزن ذخیرهسازی انرژی حرارتی ،در زمان شارژ و دشارژ ارائه شدهاند .همچنین
پروفیل دمایی مخزن ذخیره حرارتی در زمان ترسیم شده است .نتایج کارکرد مناسب سیستم ارائه شده را نمایان ساخته است.
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