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 مقدمه

وري طراحي و اسوختي در كشور، تسلط بر فن وري پيلاراهبرد ملي توسعه فنمدت سند  هاي مهم اقدامات كوتاه از بخش
باشد. در راستاي رسيدن به اين هدف،  سوختي غشاي پليمري تبادل يوني و توليد نمونه آن مي سازي سيستم پيل يكپارچه

هاي نو ايران  سوختي پليمري پنج كيلووات با هدف تدوين دانش فني در سازمان انرژي پروژه پژوهشي طراحي و ساخت پيل
سوختي پنج كيلووات به دست محققان  پيل هم توليد همزمان برق و حرارت با پاياولين سيست 1389تعريف شد. در سال 

هاي نو ايران در سايت طالقان نصب  انرژي زير نظر كارشناسان سازمانو  ساخته شد مركز تحقيقات مهندسي اصفهان
  .]1[گرديد

مجددا به  1389ات در سال طراحي و ساخت پيل سوختي پنج كيلوو هپروژ هده كيلووات، در ادامه ساخت يك مجموع
توده پيل  آزمايشاين مركز با نام جديد پژوهشكده مواد و انرژي اصفهان واگذار شد. تسلط بر فناوري طراحي، ساخت و 

سوختي غشاء پليمري با ظرفيت باالتر، بومي سازي بيشتر، افزايش راندمان، كاهش حجم، كاهش هزينه و ساده كردن 
كيلووات با در  10طراحي و ساخت نمونه پيل سوختي 1391اهداف اجراي اين پروژه بود. در سال استفاده از سيستم از جمله 

  نظر گرفتن اهداف فوق الذكر محقق گرديد و نمونه مورد نظر در سايت انرژي هاي نو طالقان نصب و راه اندازي شد. 

ات ميان مدت سند راهبرد ملي توسعه كيلووات از جمله اقدام دهطراحي و ساخت سيستم پيل سوختي پليمري به توان 
ساله اول (اقدامات كوتاه مدت) پيش از شروع دوره ميان مدت،  5فناوري پيل سوختي كشور مي باشد كه در انتهاي برنامه 

بخشي از اهداف كوتاه  با عنوانتسلط بر فناوري توده پنج كيلووات و صفحات دوقطبي  ،. عالوه بر اين]2[محقق گرديد
عملياتي سند در اين پروژه محقق گرديد. به اين ترتيب ضمن تكميل اقدامات مرتبط با پيل سوختي پليمري در  مدت برنامه

  ساله دوم نيز با موفقيت برداشته شد. 5ساله اول، قدم مهم در بازه  5بازه 

  توليد صفحات پليمري نحوه

يكنواخت پخش نمايند و جريان الكتريسته  صفحات دوقطبي بايد گاز هيدروژن و اكسيژن را در سطح موثر پيل به طور
توليد  برايها از هيدروژن و اكسيژن  و گرما را از يك واحد به واحد ديگر هدايت كنند. با توجه به اينكه در اين نمونه پيل

از  الكتريسته استفاده مي شود، اين صفحات بايد مانع نشت گاز هيدروژن به محيط خارج از توده پيل شوند و در عين حال
اختالط دو گاز هيدروژن و اكسيژن (هوا) جلوگيري نمايند. صفحات دو قطبي همچنين سهم موثري بر كاهش حجم، وزن و 

تعيين جنس اين صفحات در بازده و قيمت نهايي پيل سوختي تاثير  ،هزينه يك مجموعه پيل خواهند داشت. بنابراين
 بسزايي خواهد داشت.
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به آنها اشاره  )1(جدول هاي سوختي بايد داراي خواصي باشند كه در استفاده در پيلصفحات دو قطبي پليمري مورد 
در مقايسه با صفحات  هاي پليمري به دليل عدم خوردگي و استحكام مناسب شده است. با توجه به اين خواص، كامپوزيت

  فلزي و گرافيتي متداول گشته اند. 
  خواص مطلوب در صفحات دوقطبي )1جدول

  خواص فيزيكي  احدو  مقدار 

>100  s/cm  (Through-plane) Electric 
Conductivity 

>50  s/cm  (in-plane) Electric Conductivity  

<2x10-6  cm3/(cm2s)  H2 permeability  

35  MPa  Flexural Strength  

70  MPa  Compressive Strength 

<2  gr/cm3  Density  

<150  $/Kw  Cost 

  

گردند. به دليل دماي كاركرد پيل ] تقسيم مي5و4] و ترموپالست[6-4به دو گروه ترموست[هاي پليمري  كامپوزيت
هاي هاي ترموست متداول تر است. در بين رزين دماي باال استفاده از كامپوزيت هايپيلسوختي و گرايش به سمت 

انتخابي در ساخت صفحات بوده  ينهترموست، رزين اپوكسي به دليل خواص مكانيكي عالي و مقاوت شيميايي باال اولين گز
متداول  هاي]. همچنين جهت بهبود اختالط مواد،  رزين اپوكسي با ويسكوزيته كم انتخاب گرديد. با توجه به رزين4است[

انتخاب شد. براي اختالط مواد تركيبي ابتدا اپوكسي و )  Shellاز توليدات شركت ( EPON828در بازار، اپوكسي نوع 
براي اپوكسي، هاردنر دما باال نوع دي آمينو دي فينيل سولفون  ،دوده با يكديگر مخلوط شدند. از طرف ديگرگرافيت و 

مكانيكي، الكتريكي و بررسي هاي آزمايشها تحت گيري و توليد صفحه كامپوزيت پليمري، نمونهانتخاب شد. پس از قالب
اين صفحات، اصالحاتي در نحوه پخت و چگونگي اختالط  تصاوير ميكروسكوپي قرار گرفته و سپس  براي بهبود خواص

مك در بهبود مراحل  نبودشود. يكنواختي توزيع و تصوير توزيع ذرات نمونه ديده مي )1(آنها صورت گرفت. در شكل 
  اختالط و پخت موثر بوده است.
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  رزين در نمونه ساخته شده چگونگي توزيع ذرات گرافيت و )1شكل

درجه سانتي گراد و  220ترين شرايط عملياتي پخت و تركيب درصد اجزاي كامپوزيت، پس از بهينه سازي در مطلوب
 بار بوده است.   270فشار 

باشد. به همين يكي از مشكالت موجود براي ساخت صفحات بر پايه اپوكسي، زمان باالي پخت صفحه كامپوزيت مي
  به رغم استفاده از اپوكسي در نمونه هاي اوليه، در توليد انبوه صفحات به منظور افزايش سرعت پخت از رزين  ،دليل
  استر استفاده شده كه از نظر خواص فيزيكي و شيميايي به اپوكسي بسيار نزديك است. وينيل

  معرفي سيستم پيل سوختي ده كيلووات

هاي هاي ايستگاهي غير متمركز پيلهاي متمركز و سيستمساخت نيروگاهدر مورد استفاده هاي سوختي از انواع پيل
 .]1،3[هستند (PEMFC)سوختي پليمري 

توده پيل هاي بكار رفته در سيستم پيل سوختي ده كيلووات از نوع پليمري و كاربرد اين سيستم  به صورت ايستگاهي 
عدد سلول مي باشد. توان ناخالص اين دو توده پيل  65پليمري با  پيل هغير متمركز است. اين سيستم داراي دو تود

 ).2باشد(شكل  مجموعا چهارده كيلووات مي

 

 

 

 

 

  كيلووات 10هاي ساخته شده در استك نمايي از كامپوزيت )2شكل
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  سيستم پيل سوختي ده كيلووات از نظر تجهيزات جانبي داراي شش بخش مجزا مي باشد كه عبارتند از:

 سيستم مديريت سوخت 

  سيستم مديريت اكسيدان  

 خنك كننده سيستم 

 سيستم كنترل و مانيتورينگ 

 سيستم ايمني و كنترل نشتي  

 سيستم تبديل انرژي 

  برداري است، نشان داده شده است.نمايي از پكيج مربوط به اين سيستم كه در سايت طالقان در حال بهره )3(در شكل 

  
  ده كيلووات  سيستم پيل سوختي پكيج تجهيزات جانبي )3شكل

تصوير شماتيك مدار مجتمع تامين سوخت، گاز اكسيدان و سيستم خنك كننده مربوط به اين سيستم   )4(در شكل 
  نشان داده شده است.
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  اكسيدان، سوخت و سيال خنك كنندهگاز تامين   مدار  )4شكل 

  وظيفه سيستم مديريت سوخت و اكسيدان، تامين هيدروژن و هوا در فشار، دما، رطوبت و دبي كنترل شده به توده 
مين هيدروژن شامل مخزن هيدروژن، شير برقي ورودي هيدروژن به سيستم، اسيستم ت. ]1[هاي سيستم مي باشدپيل

هيدروژن است. طراحي و انتخاب اين  ه يا پرج مرطوب ساز، فشارسنج، دماسنج، تله آب، پمپ هيدروژن و شير تخلي
تنظيم شده، اختالف فشار سمت آند  barg 5/0 تا barg 1/0 تجهيزات به گونه اي است كه در فشار كاري سيستم كه بين

مي باشد. خروجي  5/1و ضريب استوكيومتري هيدروژن  5/2تجاوز ننمايد. ضريب استوكيومتري هوا barg  2/0و كاتد از
  ) با پرج متناوب Dead end) و خروجي هيدروژن به صورت انتها بسته (Flow troughصورت مسير باز (هوا به 

  گردد. مدار تامين سوخت مشاهده مي تصوير شماتيك )5(در شكل باشد. مي

  
  تصوير شماتيك مدار تأمين سوخت )5شكل 
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اين تفاوت كه هواي مورد نياز توسط يك مين سوخت است، با اشبيه به سيستم ت اسيستم مديريت اكسيدان تقريب
نهايي آزمايش مين و قبل از ورود به توده پيل مرطوب مي گردد. مرطوب ساز هيدروژن در اكمپرسور ولتاژ مستقيم ت

ها حذف گرديده دليل كافي بودن ميزان رطوبت موجود ناشي از واكنش در سمت آند به دليل تعداد زياد سلوله سيستم، ب
  است.

 سيستم پيل سوختي ده كيلووات زمايشآمراحل 

  عدد سلول براي سيستم پيل سوختي ده كيلووات، يك تك پيل و يك توده پيل  65قبل از ساخت دو توده پيل با  
ك پيل، بررسي عملكرد غشاء براي ساخت سيستم نهايي آزمايش تقرار گرفتند. هدف از آزمايش تايي ساخته شده و مورد  3

  ) مربوط به اين تك پيل مشاهده مي گردد.V-Iنمودار پالريزاسيون ( )6(بود. در شكل 

  
  ) مربوط به تك پيلV-Iنمودار پالريزاسيون( )6شكل 

تايي، مقايسه كيفيت صفحات دو قطبي پليمري توليد شده با صفحات مشابه توليد خارج از  3هدف از ساخت توده پيل 
كشور بود. در اين توده پيل، همه غشاها يكسان ولي  صفحات مربوط به سلول اول، از نوع ساخت خارج و صفحات مربوط 

تايي  3هاي توده پيل نمودار مقايسه اي سلول )7(ر شكل به سلول هاي دوم و سوم از صفحات توليد داخل بودند. د
  مشاهده مي گردد.
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  تايي 3مقايسه عملكرد صفحات پليمري در استك  )7شكل 

شود، عملكرد صفحات توليد داخل، بسيار نزديك به عملكرد صفحات توليد مشاهده مي )7(همانطور كه در نمودار شكل 
عدد  130ها و توليد صفحات دو قطبي مورد نياز براي است. پس از تاييد نمونه Entegrisشده توسط شركت آمريكايي 
عدد سلول براي استفاده در سيستم پيل سوختي ده كيلووات مونتاژ شد و بر روي هر يك  65سلول، دو توده پيل سوختي با 

  ت. پايداري ولتاژ انجام گرفآزمايش ) و Break-Inنشتي و آماده سازي غشاء (هاي آزمايش

گرديد. در هر يك آزمايش هاي پيل سوختي، سيستم ده كيلووات با اعمال بارهاي الكتريكي متفاوت پس از نصب توده
ميزان پايداري ولتاژ در جريان ثابت، دبي و دور كمپرسور، دور پمپ هيدروژن، ميزان اختالف فشار بين آند  هاآزمايشاز اين 

مشخصات  )2(در جدول  طوالني مدت مورد بررسي قرار گرفت.هاي آزمايشگرفتگي در ها و ميزان آبو كاتد، دماي سلول
  شده ارائه شده است. آزمايشكلي سيستم 

  كيلو وات 10مشخصات كلي سيستم  )2جدول 

KW 14 حداكثر توان ناخالص خروجي

KW 10 حداكثرتوان خالص خروجي

KW 14 توان حرارتي

VDC 78-120 محدوده ولتاژ

Amp (0-45) @ 220VAC محدوده جريان خروجي سيستم

Slpm 300(Stc=1.5)  حداكثر دبي هواي 

Slpm 1020(Stc=2.5)  حداكثر دبي هواي

bar 0.2  آند و كاتدحداكثراختالف فشاربين
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افزار كنترل خودكار پيل سوختي تهيه و در سيستم بارگذاري شد. سپس پس از تنظيم پارامترهاي مختلف، الگوريتم نرم
 -نمودار ولتاژ زمان(ثانيه) و-نمودار ولتاژ )9(و  )8(پايداري قرار گرفت. در شكل هاي  هايآزمايشسيستم به دفعات تحت 

  ها مشاهده مي شود. جريان مربوط به يكي از اين آزمايش

  

  
  پايداري سيستم هايآزمايشزمان مربوط به يكي از  -نمودار ولتاژ )8شكل 

  

  
  هاآزمايشنمودار پالريزاسيون سيستم ده كيلووات در يكي از  )9شكل 

  سيستم كنترل پيل سوختي

 اين مقاله به موارد ذيل تقسيم مي گردد: 4سيستم كنترل پيل سوختي با توجه به شش مدار اشاره شده در بخش 
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 هيدروژنمين اكنترل كننده سيستم ت  

 مين هوااكنترل كننده سيستم ت   

 مدار كنترل تجهيزات خنك سازي توده پيل  

  سيستم حفاظت و ايمني 

 مدار كنترل كلي سيستم  

  تجهيزات تبديل و انتقال انرژيمداركنترل 

 در ادامه به معرفي كلي هر كدام از مدارها و تجهيزات فوق پرداخته مي شود.

 هيدروژنمين اكنترل كننده سيستم ت

  تجهيزاتي از مدار سوخت رسان كه نياز به كنترل دارند در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد:

  پمپ هيدروژنالف) كنترل 

توسط كنترل پمپ هيدروژن انجام مي شود. اين كنترل توسط يك ولتاژ آنالوگ صفر كنترل دبي گاز مورد نياز سيستم 
مين هيدروژن، وظيفه اشود. كنترل كننده سيستم تانجام مي ،كند را فراهم ميمناسب براي موتور   تا پنج ولت كه تغذيه

  ارسال فرمان آنالوگ و قرائت بازخورد كنترلر موتور و ارسال آن به كنترلر اصلي سيستم را به عهده دارد.

  ب) شير ورودي و پرج هيدروژن

ه ارسال مي گردد و اين رله تغذيه مورد نياز فرمان باز شدن شيرهاي برقي سيستم، توسط سيستم كنترل به رله مربوط
  را براي باز شدن شير فراهم مي كند.

  ج) فشارسنج

مين سوخت، همسان سازي فشار در دو سمت غشاء است كه با قرائت پيوسته ميزان اوظيفه ديگر مداركنترل تجهيزات ت
كنترلي مناسب جهت رسيدن به فشار فشار دو طرف توسط فشارسنج هاي تعبيه شده در سيستم، مي توان تصميمات 

  مطلوب اتخاذ نمود.

  د) دماسنج
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ساز جهت فراهم آوردن شرايط مناسب كاري براي پيل سوختي، دماي گاز هيدروژن و هوا ، همچنين دماي آب خنك
  دما سنجيده شده و به كنترلر سيستم اعالم مي شود. حسگرهايسط تو

  مين هوااكنترل كننده سيستم ت 

اجزاي اصلي سيستم تامين هوا كه با سيستم كنترل در ارتباط هستند شامل كمپرسور، مرطوب ساز، دماسنج و 
  فشارسنج در ادامه بطور جداگانه  مورد بحث قرار مي گيرند. 

  الف) كنترل كمپرسور

با سيگنال درخواست  نقطه كار كمپرسوربراي كنترلر آن فراهم شود.  اندازي كمپرسور بايد تغذيه مورد نظرراهبراي 
باشد و از طريق يك برد خروجي آنالوگ به كمپرسور ارسال مي سرعت مشخص شود كه يك سيگنال صفر تا پنج ولت مي

  شود. 

  ب) دماسنج و فشارسنج

  وظيفه دماسنج و فشارسنج در سيستم كنترل هوا مشابه نقش اين تجهيزات در سيستم تامين سوخت است.

  ك سازي توده پيلمدار كنترل تجهيزات خن 

، توسط يك برد جداگانه هاسازي رادياتور مربوط به آب خنك كننده، از دو عدد فن استفاده شده كه كنترل آنخنكبراي 
هاي مشخص توليد شده را به آي سي  ه موج مربعي با پالسكانجام مي شود. در اين برد، يك ميكروكنترلر تعبيه شده 

TLP250 گيت ماسفت متصل شده است. اين ماسفت نقش سوييچ قطع و وصل   سي به پايه كند. خروجي آي  ارسال مي
هاي كنترلي،  تغذيه فن را به عهده دارد. با خاموش و روشن شدن اين ماسفت با يك سيكل معين و با بكارگيري الگوريتم

  گردد.دماي آب خروجي در مقدار دلخواه تنظيم مي

  سيستم حفاظت و ايمني 

، سيستم پيل سوختي بايد مجهز به آشكار ساز گاز هيدروژن باشد. اين آشكار سازها بايد در NFPAارد مطابق با استاند
نصب  ،زير سقف اتاق و باالي سيستم پيل سوختي و يا در باالي محلي كه بيشترين احتمال نشتي هيدروژن وجود دارد

% از ميزان حد پايين انفجار 60وژن، هشدار و در % از ميزان حد پايين انفجار هيدر25گردد. سيستم تشخيص گاز بايد در 
  پرتابل براي تشخيص  حسگرهيدروژن، به صورت خودكار سيستم پيل سوختي را خاموش كند. عالوه بر اين، يك 

 .]7[هاي جزئي هيدروژن در داخل سيستم پيل سوختي تعبيه شده استنشتي
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 مدار كنترل كلي سيستم

 اين و داشته عهده را بر هاي از پيش تعريف شدهكنترل سيستم بر اساس الگوريتم همركزي سيستم وظيف كننده كنترل

  كننده دهد. كنترل  مي انجام حسگرها اطالعات دريافت با و ها و شيرهاي برقيگرهايي مانند پمپعمل از طريق را عمل
 حالت اين در كه شود سازي پياده يعدد پردازشگرهاي و توسط رايانه و ديجيتال صورت به يا وباشد  تواند آنالوگ  مي

  شود.   مي متصل سيستم هاي آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ به مبدل توسط

طراحي سيستم كنترل به اين صورت انجام مي شود كه پس از بررسي مشخصات الكتريكي اجزاء سيستم كنترل و 
هاي اجزاء طبقه بندي سپس سيگنال. گرددتعيين مي هاي اجزاي آن، پيكربندي كلي سيستممشخص شدن نوع و سيگنال

هاي كنترلي مناسب به آن اختصاص داده  مي شود. هاي آنالوگ و ديجيتال، بردمي شوند و با توجه به نوع و تعداد سيگنال
ت لمسي در هاي صنعتي قابل كار به صورپردازنده ،پردازنده سيستم بايد قابليت انعطاف بااليي داشته باشد. بدين منظور

 اولويت انتخاب قرار گرفتند. 

  نرم افزار كنترل سيستم پيل سوختي ده كيلووات نشان داده شده است. )10( در شكل

  
  نرم افزار كنترل سيستم پيل سوختي ده كيلووات )10شكل 

 مدار كنترل تجهيزات تبديل و انتقال انرژي

ولت است. اين محدوده ولتاژ با مشخصات تغذيه  150الي  65ولتاژ پيل سوختي در سيستم ده كيلووات حدود  محدوده
به چند مبدل داخلي نياز مي باشد. از  ،ولت است، سازگار نمي باشد. بنابراين 120و  24تجهيزات موجود در سيستم كه 

به مبدلي نياز است كه ولتاژ  ،يز مناسب نمي باشد. بنابرايناين ولتاژ براي مصرف كننده نهايي سيستم پيل سوختي ن ،طرفي
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پيل سوختي را به يك ولتاژ مطلوب براي مصرف كننده تبديل نمايد. مدار شماتيك سيستم تبديل و انتقال انرژي در شكل 
  نمايش داده شده است. )11(

  
  مدار شماتيك سيستم تبديل و انتقال انرژي )11شكل 

به باس ولتاژ باال  DC/DCمشاهده مي شود، خروجي پيل سوختي توسط يك مبدل  )11(شكل طور كه در مدار همان
 ACبه DCفاز مي باشد كه به وسيله مبدل شود. خروجي سيستم تبديل و انتقال انرژي، ولتاژ متناوب تكتحويل داده مي

هاي نشان سيستم پيل سوختي توسط مبدلاز ولتاژ ثابت موجود در باس ولتاژ باال ساخته مي شود. توان مورد نياز اجزاي 
، از باس ولتاژ باال تامين مي شود. تغييرات سريع جريان درخواستي بار در خروجي سيستم پيل )11(داده شده در شكل 

  ها به پيل سوختي از باتري استفاده تواند سبب آسيب به پيل سوختي گردد. براي كاهش تاثير اين شوكسوختي مي
  باتري با ذخيره انرژي در خود در صورت نياز سبب كاهش نوسانات بار بر روي پيل سوختي  ،رت ديگرگردد. به عبامي
گردد. عالوه بر اين، در راه اندازي اوليه سيستم كه توان خروجي پيل سوختي صفر است، تغذيه مدارهاي داخلي و مي

  .]8[هاي سيستم است.تجهيزات سيستم بر عهده باتري

  كيلووات نسبت به سيستم پنج كيلوواتده م پيل سوختي موارد برتري سيست

پيل سوختي در داخل كشور يكي از اهداف مهم اشاره شده در سند ملي راهبردي پيل سوختي است و  فناوريپيشرفت 
يلووات باالتر باشد. برتري هاي پنج ككيلووات نسبت به سيستم ده طراحي و ساخت سيستم فناوري سطح  شدلذا سعي 

  توجه سيستم پيل سوختي ده كيلووات نسبت به سيستم  پيل سوختي پنج كيلووات عبارتند از :قابل 

 وري  توليد توده هاي پيل سوختي با تعداد سلول باالاكسب فن  

 حفظ ابعاد خارجي سيستم همزمان با دو برابر شدن توان خروجي   
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  متر مربع 100به مساحت امكان توليد همزمان برق و حرارت براي يك محيط اداري يا مسكوني   

 توسعه نرم افزار كنترل و مانيتورينگ و قابليت كنترل خودكار   

 راه اندازي مبدل به صورت ديجيتال   

  توسعه مدار كنترل اتوماتيك همزمان با كوچك سازي آن 

  موارد ديگر برتري سيستم ده كيلووات نسبت به پنج كيلو وات در ذيل شرح داده شده است. 

 كاهش هزينه و زمان تمام شده   

كه ظرفيت، مواد و تجهيزات بكار ساخت نمونه ده كيلووات با هزينه اي معادل با نمونه پنج كيلووات انجام شد در حالي
رفته در نمونه ده كيلووات دو برابر نمونه پنج كيلووات مي باشد. همچنين كاهش زمان انجام پروژه از سه سال براي پروژه 

  ووات به دو سال جهت اجراي پروژه ده كيلووات محقق گرديد.  پنج كيل

 افزايش درصد ساخت داخلي و كاهش هزينه و زمان ساخت توده پيل سوختي  

هاي صفحات دو قطبي پليمري در ابعاد صنعتي و استفاده  در اثناي اجراي پروژه ده كيلووات، با طراحي و ساخت قالب
هاي دلخواه در كشور ايجاد شد. با امكان  كان توليد انبوه اين صفحات در ابعاد و اندازهسوختي، ام پيل موفق از آن در توده

  سوختي بشدت كاهش يافته است.  هاي پيلصورت ساده و شياردار، هزينه و زمان ساخت توده ساخت اين صفحات به

با كاهش زمان پخت اين و فيكسچر مربوط به توليد صفحات دوقطبي در ابعاد صنعتي و   با طراحي و ساخت قالب
  دقيقه، امكان توليد نيمه انبوه اين صفحات و استفاده از آنها در سيستم پيل سوختي به دست آمد.  10صفحات به كمتر از 

اند و حتي هاي سوختي توليد شده اين صفحات از نوع ترموست هستند و با توجه به استانداردهاي تدوين شده براي پيل
 225عنوان نمونه، براي سطح فعال  هاي خارجي، داراي كاركرد بهتري هستند. به در مقايسه با نمونهها  در برخي از ويژگي

آمپر بوده كه اين عدد در  225ولت قادر به توليد جريان  6/0سانتي متر مربع، تك پيل مجهز به صفحات توليد داخل در 
ست. همچنين صفحات توليد داخل از نظر استحكام آمپر بوده ا Entegris ،200شرايط مشابه و با صفحات توليد شركت 
  هاي با توان باالتر قابل رقابت با نمونه خارجي مي باشند.مكانيكي و كاهش وزن  بخصوص در پيل

 افزايش راندمان مبدل الكتريكي  

سوختي ده و در مبدل مربوط به پروژه پيل درصد  79راندمان مبدل الكتريكي در پروژه پيل سوختي پنج كيلووات حدود 
 افزايش داده شد. درصد  83كيلووات با اعمال تغييرات و بهينه سازي مبدل تا 

 كاهش فشار و نويز سيستم  
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تر امكان ايجاد نشتي در سيستم، كمتر و همچنين كنترل آن آسان ،اگر سيستم پيل سوختي در فشار پايين تري كار كند
شود. در طراحي پيل سوختي پنج كيلووات، پرسور و پمپ  نيز كمتر مياستهالك اجزايي مانند كم ،خواهد بود و عالوه بر آن

بود ولي با توجه به مزاياي عملكرد سيستم در  barg 5/0و در قسمت كاتد  barg7/0فشار حداكثر سيستم در قسمت آند 
لكرد سيستم در حد گونه اي انجام شد كه ضمن حفظ عمتر، انتخاب اجزاي سيستم و طراحي مدار گازرساني بهفشار پايين

 تجاوز ننمايد.  barg 3/0مطلوب، فشار هواي سمت كاتد از 

باعث افزايش صداي كلي سيستم شده   dB85در پروژه پيل سوختي پنج كيلووات، استفاده از دو پمپ با دامنه صداي 
استفاده شده است كه  dB70با دامنه صداي  بود در حالي كه در پروژه پيل سوختي ده كيلووات از يك پمپ هيدروژن

  وات از توان مصرفي سيستم نيز كاسته شد.  200عالوه بر كم كردن صداي سيستم، به اندازه 

  گيرينتيجه

در راستاي توسعه استفاده از واحدهاي كوچك غير متمركز پيل سوختي در ايران و پس از توليد موفقيت آميز يك 
در مركز تحقيقات مهندسي اصفهان، سيستم پيل سوختي ده كيلووات با  سيستم پنج كيلووات با پايه پيل سوختي پليمري

  امكان استفاده همزمان گرما و حرارت طراحي، ساخته و با موفقيت آزمايش گرديد. اين سيستم مجهز به دو توده پيل 
يستم به وسيله آمپر جريان توليد مي نمايد. ولتاژ خروجي اين س 180ولت مقدار  78تايي است كه در ولتاژ كاري  65

كيلووات،  10فاز تبديل شده است. خروجي سيستم به ولتاژ متناوب تك DC-ACو  DC-DCاي از مبدلهاي مجموعه
هاي مهم در طراحي و ساخت سيستم پيل كيلووات توان حرارتي مي باشد. يكي از پيشرفت 14ولت متناوب و  220برق 

 1390باشد. اين صفحات با روش ترموست توليد شده و  در سال ميكيلووات، توليد صفحات دوقطبي پليمري ده سوختي 
  و اولين بار در توده پيل سوختي ده كيلووات با موفقيت مورد استفاده قرار  در اين مركز پژوهشي به توليد انبوه رسيده

برداري قرار گرفته مورد بهرهاندازي و راهايران هاي نو در سايت طالقان سازمان انرژي 1392اند. اين سيستم از سال گرفته
  پيل استفاده پيل و تودههاي كشور از اين صفحات براي ساخت تكها و پژوهشگاهاست. در ضمن بسياري از دانشگاه

  كنند.مي
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