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 نامه:چکیده پایان-ب

گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد با سوخت مستقیم آمونیاک، پیشنهاد شده و مورد بررسی در این تحقیق یک سیستم تولید سه

دار و فاقد کربن، سبب از بین رفتن نگرانی در قرار گرفته است. استفاده از سوخت آمونیاک به عنوان یک ترکیب شیمیایی هیدروژن

و مسمومیت پیل سوختی شده و بر اساس نتایج منتشر شده در تحقیقات منتشر شدۀ پیشین، بازده باالیی را نیز در  2COرابطه تولید 

ژی اجزاء، نرژی و اگزرسازی ترمودینامیکی پیل سوختی به منظور تحلیل ازند. این بررسی شامل مدلپیل سوختی اکسید جامد رقم می

 ی پیشنهادی است. در ادامه، تأثیر پارامترهایگانهمحاسبه بازده انرژی و اگزرژی و در نهایت تحلیل ترمواکونومیکی سیستم تولید سه

رسی گانه، مورد برگیری از سوخت، روی عملکرد سیستم تولید سهمهمی چون چگالی جریان، دما و فشار کاری سیستم و فاکتور بهره

که با استناد به  kPa 505و فشار کاری  K 9042قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق با فرض دمای کاری 

 یباشند، با افزودن یک زیرچرخههای سوختی میترین محدوده برای عملکرد چنین پیلنتایج تحقیقات موجود در ادبیات فَن، مناسب

افزایش یافته و بازده انرژی و اگزرژی  kW 922ی پیشنهادی به میزان گانه( توان دریافتی از سیستم تولید سهORCرگانیک )نکین اُار

به  2/47و بازده اگزرژیک از %4/997به % 9/19یابد. به طوری که فاکتور بهره گیری از انرژی از %آن به طور قابل توجهی افزایش می

شود. همچنین بر توان گرمایشی، دریافت می kW 7/952توان سرمایشی و  kW 2/952مجموع به میزان  افزایش یافته و در %51/47

ای تولید هی واحدهای تولید توان، گرمایش و سرمایش ئر مقایسه با سیستماساس نتایج بدست آمده از تحلیل ترمواکونومیکی، هزینه

دهند. بر را نشان می GJ$ 72/22/و  GJ$ 22/92 ،/GJ$ 759/7/گانۀ مشابه در محدوده قابل قبول قرار گرفته و به ترتیب مقادیر سه

اساس این نتایج، هزینه کلی واحد تولید توانِ این سیستم پیشنهادی که در واقع پارامتر هدف در رابطه با تحلیل ترمواکونومیکی به 

ی های معرفی انجام گرفته بین نتایج این تحقیق و نتایج سیستمدهد که در مقایسهرا نشان می GJ$ 22/97/آید، مقدار حساب می

 دهد.شده در تحقیقات محققان دیگر، صرفه اقتصادی خوب آن را نشان می
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