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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηε ζπλερώο αλαπηπζζόκελε ηερλνινγία ησλ θειηώλ θαπζίκσλ ε δηαρείξηζε ζεξκόηεηαο είλαη
έλα από ηα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ εξεπλεηηθήο πξνζνρήο, έρνληαο σο ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη παξάιιεια ηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηνπ θειηνύ
θαπζίκνπ. ηελ παξνύζα εξγαζία κε απώηεξν ζθνπό ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ελόο θειηνύ θαπζίκνπ θαηαζθεπάζηεθε
πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ πξνζνκνηάδεη επηηπρώο ηε ζεξκηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη πεηξακαηηθέο
κεηξήζεηο, ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ επηηπρώο αμηνινγεκέλν θώδηθα CFD, έδεημαλ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ελόο θειηνύ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή
κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ. Παξάιιεια, έδεημαλ όηη είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ζεκαληηθήο πνζόηεηαο ηεο εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθό ζεξκνθξαζηαθό επίπεδν γηα πεξαηηέξσ
αμηνπνίεζή ηεο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο. Σέινο, έγηλε πξνθαηαξθηηθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο
ηεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηε δεκηνπξγία απιαθώζεσλ ζηελ επηθάλεηα ελαιιαγήο
ζεξκόηεηαο θαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά γηα ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε
ηεο πξνζπάζεηαο.
ΔΙΑΓΧΓΗ
Η παγθόζκηα αγνξά ελέξγεηαο, επεξεαζκέλε θπξίσο από ηε ζπλερή αλεζπρία γηα ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ παξαδνζηαθώλ πδξνγόλν-αλζξαθηθώλ θαπζίκσλ, ζηξέθεηαη ηα
ηειεπηαία ρξόληα ζε ελαιιαθηηθέο, θαζαξέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν πδξνγόλν
έρεη αλαδεηρζεί από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ελεξγεηαθνύο θνξείο, ηθαλό λα παξαρζεί από ζπκβαηηθέο αιιά θαη αλαλεώζηκεο πεγέο. Η ρξήζε θειηώλ
θαπζίκνπ (fuel cells) είλαη ν ζπλήζεο ηξόπνο κεηαηξνπήο ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ πδξνγόλνπ ζε ειεθηξηθή θαη εηδηθόηεξα νη θπςειίδεο θαπζίκνπ πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο (Polymer
Exchange Membrane Fuel Cells – PEMFC) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζε θηλεηέο
(mobile) όζν θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζηαζεξέο (stationary) εθαξκνγέο. Η ιεηηνπξγία ελόο θειηνύ θαπζίκνπ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην Στήμα 1.
Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ θειηώλ θαπζίκσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ηηο
ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο, σζηόζν έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε κειέηε ησλ πνιπκεξηθώλ
κεκβξαλώλ θαη ησλ ειεθηξνρεκηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην εζσηεξηθό ηεο
θπςειίδαο. Παξόια απηά ππάξρεη έλα ζεκαληηθό ζύλνιν ηερληθώλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη
απαξαίηεην λα κειεηεζνύλ θαη λα επηιπζνύλ θαηαιιήισο πξηλ ηελ επξεία εκπνξηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θειηώλ θαπζίκσλ, ελώ έρεη αλαγλσξηζηεί όηη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο είλαη ε δηαρείξηζε ζεξκόηεηαο ζε ζπζηνηρίεο θειηώλ θαπζίκσλ [1].

Η παξαγσγή ζεξκόηεηαο από έλα θειί θαπζίκνπ νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
 Η ζεσξεηηθή ζεξκνδπλακηθή απόδνζε ελόο ηδεαηνύ θειηνύ δελ είλαη 100%, κε ην ππόινηπν
ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ πδξνγόλνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα (entropy losses).
 Μείσζε ηεο ειεθηξηθήο απόδνζεο ιόγσ ειεθηξνρεκηθώλ απσιεηώλ, όπσο απώιεηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ αληηδξάζεσλ (activation losses) θαη κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αληηδξώλησλ ζηα ειεθηξόδηα (concentration losses).
 Παξαγσγή ζεξκόηεηαο ιόγσ ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ζηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
από ηα ζηνηρεία ηνπ θειηνύ θαπζίκνπ (ohmic losses).

χήμα 1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελόο θειηνύ θαπζίκνπ πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο θαη ησλ ειεθηξνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην εζσηεξηθό ηνπ [1].

Σππηθά νη παξαπάλσ πεγέο ζεξκόηεηαο ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή εθιπόκελε ζεξκόηεηα
ζην 55%, 35% θαη 10% αληηζηνίρσο. Σν άζξνηζκα ηεο παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο είλαη πεξίπνπ
ίζν κε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ ηνπ θειηνύ ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο [2]. Απηό ζεκαίλεη
όηη ζε έλα θειί θαπζίκσλ γηα νηθηαθή ρξήζε ην νπνίν παξάγεη ηζρύ ηεο ηάμεσο ησλ 5 kW ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο επηπιένλ 5 kW ζεξκηθήο ελέξγεηαο, κηα πνζόηεηα πνπ κπνξεί
λα ππεξθαιύςεη ηηο αλάγθεο κηαο ηππηθήο θαηνηθίαο [3]. Η αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο πξνϋπνζέηεη ρξήζε ελόο θπθιώκαηνο ςύμεο κε ςπθηηθό ξεπζηό αληί ηεο απνβνιήο ηεο ζεξκόηεηαο
ζην πεξηβάιινλ, όπσο είλαη ν ηππηθόο ζρεδηαζκόο ησλ θειηώλ θαπζίκσλ κηθξήο θαη κεζαίαο
ηζρύνο έσο ζήκεξα. εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη ηα ζεξκνθξαζηαθά όξηα ιεηηνπξγίαο ελόο
θειηνύ θαπζίκνπ είλαη 60-80 0C. Χο εθ ηνύηνπ, ν ζρεδηαζκόο ηνπ θπθιώκαηνο ςύμεο είλαη
εμαηξεηηθά απαηηεηηθόο ιόγσ ηεο κηθξήο θηλνύζαο δύλακεο κεηαμύ ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ θαη
ηνπ θειηνύ θαπζίκνπ θαη απαηηεί ελαιιάθηεο κηθξνύ όγθνπ θαη πςειήο απόδνζεο. ε εξεπλεηηθό αθόκα επίπεδν έρνπλ παξνπζηαζηεί δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο ηεο παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο, όπσο ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηε ζέξκαλζε ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ [4-5], γηα ηελ παξαγσγή ζεξκνύ λεξνύ ζε νηθηαθέο εθαξκνγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο [3, 6-7] θαζώο θαη ζε πηινηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Μηα αθόκα παξάκεηξνο, πνπ ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππόςε, είλαη ε θαηαλνκή
ζεξκνθξαζηώλ πάλσ ζηελ πνιπκεξηθή κεκβξάλε, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε
δηάξθεηα δσήο θαη ηελ απόδνζή ηεο. Η θαηαλνκή απηή νθείιεηαη ηόζν ζηε θύζε ηεο ειεθηξν-

ρεκηθήο αληίδξαζεο - θαζώο πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα παξάγεηαη ζηελ θάζνδν - όζν θαη ζηελ
αδπλακία νκνηόκνξθεο απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο από ηα θπθιώκαηα ςύμεο. Οη εξεπλεηηθέο
κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηηο δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο ςπθηηθώλ δηαηάμεσλ κε πηζαλέο εθαξκνγέο ζηελ ςύμε θειηώλ θαπζίκσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Υξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθέο
κεζόδνπο έρνπλ κειεηεζεί εθαξκνγέο μ-θαλαιηώλ ζηε δηακόξθσζε ηεο ςπθηηθήο πιάθαο, [8]
ελώ πεηξακαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζεξκνγξαθηθέο ηερληθέο [9] αιιά κόλν ζε αεξόςπθηα
θειηά θαπζίκσλ.
Η παξνύζα εξγαζία επηθεληξώλεηαη αξρηθώο ζηε ζπλνπηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ζεξκόηεηαο ζε θειηά θαπζίκσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ πξνζνκνηάδεη επηηπρώο ηε ζεξκηθή
ζπκπεξηθνξά ελόο θειηνύ θαπζίκνπ θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ςύμε ηνπ κε ςπθηηθό
ξεπζηό. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε κηαο πξνθαηαξθηηθήο ππνινγηζηηθήο κειέηεο ηεο αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο από θειηά θαπζίκσλ, ρξεζηκνπνηώληαο θώδηθα Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνδπλακηθήο (Computational Fluid Dynamics, CFD).
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο θαηαζθεπάζηεθε δηάηαμε πνπ πξνζνκνηάδεη ηε γεσκεηξία ελόο
θειηνύ θαπζίκνπ θαη “κηκείηαη” ηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ειεθηξνρεκηθήο αληίδξαζεο πνπ
ιακβάλεη ρώξα ζηελ πνιπκεξηθή κεκβξάλε ηνπ θειηνύ. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνκνλσζεί ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηα ππόινηπα πνιύπινθα θαηλόκελα ζην εζσηεξηθό ελόο
θειηνύ. ηε ζέζε ηεο πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο θαη ησλ θαηαιπηηθώλ ζηξσκάησλ έρεη ηνπνζεηεζεί πνιύ ιεπηή ζεξκηθή πιάθα επηθάλεηαο 84.5 cm2, γλσζηήο σκηθήο αληίζηαζεο. Είλαη έηζη
εθηθηό λα κεηαβιεζεί ε ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο θαη αληηζηνίρσο ε ζεξκηθή ξνή πνπ
επηβάιιεηαη ζην ζύζηεκα από ηελ “ηδεαηή” πνιπκεξηθή κεκβξάλε. Η κεηαθνξά ζεξκόηεηαο
από ηελ ζεξκηθή πιάθα ζην ςπθηηθό γίλεηαη κέζσ κηαο πιάθαο αινπκηλίνπ πάρνπο 3 mm αληίζηνηρεο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο κε ηηο κεηαιιηθέο δηπνιηθέο πιάθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηηο ζπζηνηρίεο θειηώλ θαπζίκσλ. Υξεζηκνπνηώληαο έλα ζεξκνπιαζηηθό πιηθό
(Polyoxymethylene Acetal) δεκηνπξγήζεθε θαλάιη πάρνπο 3 mm κέζα ζην νπνίν ξέεη ην ςπθηηθό ξεπζηό βξηζθόκελν ζε επαθή κε ηελ πιάθα αινπκηλίνπ. Η ππόινηπε δηάηαμε, κε γεσκεηξία θαη δηάηαμε όκνηα κηαο ζπζηνηρίαο θειηώλ θαπζίκσλ (fuel cell stack) θαηαζθεπάζηεθε από
ην ίδην ζεξκνπιαζηηθό πιηθό γηα εύθνιε θαηεξγαζία θαη κείσζε ησλ απσιεηώλ ζεξκόηεηαο
θαη παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην Στήμα 2.

χήμα 2: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο πεηξακαηηθήο ζπζθεπήο πξνζνκνίσζεο ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ελόο θειηνύ θαπζίκνπ θαη απνηειεζκαηηθήο ςύμεο ηνπ.

Η θπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνύ επηηπγράλεηαη κέζσ ελόο ζεξκνινπηξνύ (Neslab RTE-221) κε
θπθινθνξεηή ην νπνίν επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηξνθνδνηνύκελνπ ςπθηηθνύ κε αθξίβεηα 0.1 0C. Σν ινπηξό γεκίδεηαη κε λεξό ύδξεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ςπθηηθό ξεπζηό ηνπ πεηξάκαηνο. Η παξνρή ηνπ λεξνύ κεηαβάιιεηαη κε ρξήζε βάλαο πςειήο αθξίβεηαο θαη κεηξάηαη κε ρξήζε ελόο ειεθηξν-νπηηθνύ ξνόκεηξνπ (McMillan, S-111). Σν δηάγξακκα ξνήο πνπ πεξηιακβάλεη ην θύθιν ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ θαη ηελ ηξνθνδνζία ηεο ζεξκαληηθήο πιάθαο θαίλνληαη ζην Στήμα 3.

χήμα 3: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ςύμεο ηεο ζεξκαληηθήο πιάθαο.

Οη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ιακβάλνληαη κε εηδηθά ζεξκνζηνηρεία επηθαλείαο (Surface
Mount CO1) ηύπνπ Κ (Omega®) ηνπνζεηεκέλα ζε έμη ζεκεία πάλσ ζηελ πιάθα ηνπ αινπκηλίνπ. Επίζεο, κε ρξήζε ελόο ζεξκνζηνηρείνπ ηύπνπ Κ γίλεηαη κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζην ξεύκα εμόδνπ. Σα ζεξκνζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε αθξίβεηα έρεη εθηηκεζεί
ζηνπο ±0.2 Κ, ζπλδένληαη κέζσ ελόο κεηαηξνπέα αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθό (A/D
converter) (Advantech®, PCI-1710HG) ζε έλαλ Η/Τ γηα θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. Φσηνγξαθία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο εγθαηεζηεκέλεο ζε θάζεηε ζέζε θαη κε ζεκεησκέλεο ηηο
ζέζεηο ησλ ζεξκνζηνηρείσλ επηθαλείαο θαίλεηαη ζην Στήμα 4.
Πξηλ ηε δηεμαγσγή θάζε πεηξάκαηνο, ε ξνή ηνπ ςπθηηθνύ ξπζκηδόηαλ ζηελ επηζπκεηή ηηκή
θαη εθαξκνδόηαλ ηάζε ζηε ζεξκαληηθή πιάθα. ηε ζπλέρεηα νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηαγξάθνληαλ ζηνλ Η/Τ ελώ ην ζύζηεκα ζεσξνύληαλ ζε κόληκε θαηάζηαζε όηαλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 5 min δελ ππήξρε δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεγαιύηεξε ησλ
0.2 Κ. Σα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ γηα έλα εύξνο παξνρώλ ςπθηηθνύ από 100-250 ml/min.

χήμα 4:

Φσηνγξαθία ηεο θπξίαο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο. Δηαθξίλεηαη ε ζύλδεζε ηεο αληίζηαζεο κε
ηνλ κεηαβιεηό απηό-κεηαζρεκαηηζηή. εκεηώλνληαη νη ζέζεηο ησλ ζεξκνζηνηρείσλ.

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ
Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ςύμεο κηαο ζηαζεξήο πεγήο ζεξκόηεηαο ζε γεσκεηξία αληίζηνηρε
ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ρξεζηκνπνηήζεθε θώδηθαο ππνινγηζηηθήο
ξεπζηνδπλακηθήο (ANSYS CFX 12.1). Η ξνή εηζόδνπ ηνπ ςπθηηθνύ ζεσξήζεθε πιήξσο αλεπηπγκέλε (fully developed flow), ελώ σο νξηαθή ζπλζήθε γηα ηα ηνηρώκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ζπλζήθε ηεο κε-νιίζζεζεο (no-slip condition). Καζώο ζηηο ππό κειέηε παξνρέο ςπθηηθνύ ν
αξηζκόο Reynolds, Re, δελ ππεξέβαηλε πνηέ ην 100, γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο εθαξκόζηεθε απεπζείαο αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε (Direct Numerical Simulation, DNS).
Σν ππνινγηζηηθό πιέγκα (computational grid), ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο
ηηο παξακεηξηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ANSYS Workbench, απνηειείηαη από ηξία δηαθξηηά ππνινγηζηηθά πεδία (computational domains): έλα γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ, έλα
γηα ηα ζηεξεά κέξε ηεο γεσκεηξίαο θαη έλα πνπ πξνζνκνηάδεη ηε ζεξκαληηθή πιάθα. Γξαθηθή
αλαπαξάζηαζε ηεο ππό κειέηεο γεσκεηξίαο όπσο επίζεο θαη ε ππθλόηεηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ
πιέγκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζην Στήμα 5.
Η ρξήζε δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ επηηξέπεη ηελ παξακεηξηθή θαηαζθεπή ηνπ ππνινγηζηηθνύ
πιέγκαηνο, όπσο επίζεο θαη ηνλ νξηζκό θαηάιιεισλ κεραληθώλ θαη ζεξκνθπζηθώλ ηδηνηήησλ,
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζνκνίσζεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ππνινγηζηηθνύ πιέγκαηνο γίλεηαη αλάιπζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ιύζεο από ηελ ππθλόηεηά ηνπ (grid dependence study) ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 1. Σν πιέγκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη
κε-δνκεκέλν (unstructured grid), ρξεζηκνπνηεί ηεηξαεδξηθά ζηνηρεία θαη απνηειείηαη από πεξίπνπ 1,700,000 θειηά γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ θαη πεξίπνπ 15,000
θειηά γηα ηα ζηεξεά κέξε θαη ηε ζεξκαληηθή πιάθα. Κνληά ζηα ηνηρώκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εμαεδξηθά θειηά γηα ηελ θαιύηεξε πξνζνκνίσζε ηνπ πεδίνπ ξνήο θαη ηνλ αξηηόηεξν ππνινγηζκό ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. Αληίζηνηρεο ππνινγηζηηθέο κειέηεο, πνπ έρνπλ γίλεη ζην
ίδην Εξγαζηήξην, έρνπλ δείμεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θώδηθα ζηε κειέηε ελαιιαθηώλ
ζεξκόηεηαο [10], αθόκα θαη πνιύ κηθξώλ δηαζηάζεσλ [11].

(α)

(β)

χήμα 5: Απεηθόληζε ηεο γεσκεηξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνινγηζηηθή πξνζνκνίσζε: κε
θόθθηλν ε ζεξκαληηθή πιάθα, κπιε ην θαλάιη ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ θαη γθξη νη βάζεηο
ππνζηήξημεο. α) πιήξεο πξνβνιή, β) ιεπηνκέξεηα ηνπ πιέγκαηνο.

Πίνακας 1: Εμάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ CFD από ηε ππθλόηεηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ πιέγκαηνο.
Ππθλόηεηα πιέγκαηνο
ηνκέα ξεπζηνύ
650,000
1,250,000
1,700,000
2,300,000

Θεξκνθξαζία εμόδνπ
ςπθηηθνύ (0C)
45.4
45.7
46.1
46.1

Πηώζε πίεζεο (Pa)
11
8
7
7

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ηε ζεξκαληηθή πιάθα ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο εθαξκόδεηαη θαηάιιειε ηάζε κε ρξήζε ηνπ
κεηαβιεηνύ απην-κεηαζρεκαηηζηή, ώζηε ε εθαξκνδόκελε ζεξκηθή ξνή λα είλαη ίζε κε
0.5 W/cm2. Η παξαγόκελε ζεξκόηεηα αληηζηνηρεί ζε έλα θειί θαπζίκνπ ειεθηξηθήο ηζρύνο
42 W, ε νπνία είλαη κηα ηππηθή ηζρύο γηα θειηά θαπζίκσλ πνπ θέξνπλ πνιπκεξηθέο κεκβξάλεο
αληηζηνίρσλ δηαζηάζεσλ.
Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ αλαθηάηαη κέζσ ηνπ ςπθηηθνύ, Q, θαη
ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηάηαμεο σο πξνο ηελ ςύμε ηνπ θειηνύ θαπζίκνπ, από ην
ηζνδύγην ζεξκόηεηαο:
(1)
Q  mC p 
όπνπ m είλαη ε καδηθή παξνρή ηνπ ςπθηηθνύ, Cp ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ΔΣ ε
δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ ξεπκάησλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ λεξνύ ςύμεο.
Είλαη εκθαλέο από ηνλ Πίνακα 2 όηη είλαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή ςύμε ηεο δηάηαμεο κε
ρξήζε ελόο ςπθηηθνύ ξεπζηνύ όηαλ εθαξκόδεηαη ζεξκηθό θνξηίν αληίζηνηρν ελόο πνπ ζπλαληάηαη ζε ηππηθέο ζπζηνηρίεο θειηώλ θαπζίκσλ.

Πίνακας 2: Αλαθηεζείζα ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ ςπθηηθνύ γηα δηαθνξεηηθέο παξνρέο λεξνύ.
Μαδηθή παξνρή
ςπθηηθνύ
(ml/min)
100
150
250

Θεξκνθξαζία Εηζόδνπ
Φπθηηθνύ
(0C)
40.0
40.0
40.0

Θεξκνθξαζία Εμόδνπ
Φπθηηθνύ
(0C)
45.9
44.0
42.4

Πνζνζηό αλαθηεζείζαο ζεξκόηεηαο
97.2 %
99.2 %
98.1 %

Οη ηνπηθέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πάλσ ζηε ςπθηηθή πιάθα έρνπλ δηηηό ζθνπό· αθελόο
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ύπαξμε ζεξκώλ ζεκείσλ (hot spots) πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αιινίσζε ηεο πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο θαη αθεηέξνπ δίλνπλ απνηειέζκαηα πνπ αμηνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη επηθύξσζε ηνπ θώδηθα CFD πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξάιιεια.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ θώδηθα CFD είλαη ζε πολύ καλή σσμυωνία κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηνπηθώλ κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζίαο. ην Στήμα 6 παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή
ζύγθξηζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ γηα παξνρή ςπθηηθνύ 100 ml/min, κεηξεκέλσλ από ηα ζεξκνζηνηρεία θαη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζεξκνθξαζηώλ από ηνλ θώδηθα CFD. Η ζέζε ησλ ζεξκνζηνηρείσλ έρεη παξνπζηαζηεί ζην Στήμα 4.

51

Θερμοκραςία (0C)

49
47
45
Άλσ ζεηξά ζεξκνζηνηρείσλ, Τ=70mm
Κάησ ζεηξά ζεξκνζηνηρείσλ, Τ=20mm

43

CFD

41
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Απόςταςη από την αρχή τησ πλάκασ (mm)
χήμα 6: Σνπηθέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ζηε κεκβξάλε θαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα
απνηειέζκαηα από ην θώδηθα CFD, γηα παξνρή ςπθηηθνύ 100 ml/min.

Μηα ηππηθή θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ ζηελ “ηδεαηή” πνιπκεξηθή κεκβξάλε θαίλεηαη ζην Στήμα 7 θαη δείρλεη ηελ αλνκνηνκνξθία ζηελ ςύμε ηεο κεκβξάλεο. Επίζεο παξαηεξείηαη ηζρπξή εμάξηεζε ηεο εκθάληζεο ησλ ζεξκώλ ζεκείσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο πνιπκεξηθήο
κεκβξάλεο κε ην πεδίν ξνήο ηεο ηαρύηεηαο. Έλα ηππηθό πεδίν ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θαλαιηνύ θαίλεηαη ζην Στήμα 8. Αλάινγε εμάξηεζε ηεο θαηαλνκήο ζεξκνθξαζίαο κε
ην πεδίν ξνήο έρεη πξνβιεθζεί θαη ζηνπο ζπκπαγείο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε ρξήζε θώδηθα
CFD [12]. Με αύμεζε ηεο παξνρήο δελ παξαηεξείηαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο
ζεξκνθξαζίαο, θαζώο δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην πεδίν ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ.

χήμα 7: Καηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο “ηδεαηήο” πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο
γηα παξνρή ςπθηηθνύ 100 ml/min.

χήμα 8: Σππηθό πεδίν ξνήο ζην εζσηεξηθό ηεο ςπθηηθήο πιάθαο. Δηαθξίλνληαη ηα ηπθιά ζεκεία
ζηα δύν άθξα ηεο πιάθαο ζηα νπνία ην ςπθηηθό ξέεη κε πνιύ ρακειέο ηαρύηεηεο.

Η πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ςύμεο ζηελ ππό κειέηε δηάηαμε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο, δειαδή ηεο ςπθηηθήο πιάθαο αινπκηλίνπ
ηεο πεηξακαηηθήο ζπζθεπήο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ςπθηηθή πιάθα είλαη δπλαηό λα ππνζηεί κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ επηθάλεηά ηεο απιαθώζεηο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεδίνπ
ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε εηζαγσγή απιαθώζεσλ – θαη γεληθά ε δεκηνπξγία

δηακόξθσζεο – βειηηώλεη ηελ απόδνζε ησλ ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο θαη κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ ζην εζσηεξηθό ηνπο [10]. Σαπηόρξνλα βέβαηα απμάλεηαη ε
πηώζε πίεζεο ηνπ ξεπζηνύ.
Σα απιάθηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ έρνπλ ηξηγσλνεηδή κνξθή, κε βάζνο θαλαιηνύ 1 mm
θαη απόζηαζε 10 mm κεηαμύ θάζε δηακόξθσζεο. Η ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ππό κειέηε
γεσκεηξίαο θαίλεηαη ζην Στήμα 9. Όπσο έρεη παξνπζηαζηεί θαη ζε άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. [13]) ε
εθαξκνγή δηακόξθσζεο κόλν ζηε κία επηθάλεηα ηνπ θαλαιηνύ πνπ ξέεη ην ξεπζηό δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην πεδίν ξνήο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ βειηηώλεη ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο. Χο εθ
ηνύηνπ, νη απιαθώζεηο θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ θαλαιηνύ, κε ηειηθό ζηόρν
ηελ ηζρπξή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεδίνπ ξνήο.
ηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο δηακόξθσζεο είλαη λα κεηώζεη ηηο πεξηνρέο εζηίαζεο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, θπξίσο ζην άλσ αξηζηεξό θαη θάησ δεμηό άθξν ηεο κεκβξάλεο. Μηα ηππηθή θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο γηα ςπθηηθή πιάθα κε απιαθώζεηο παξνπζηάδεηαη ζην Στήμα 10 θαη ζπγθξίλεηαη κε απηή πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζην Στήμα 7 γηα πιάθα ρσξίο απιαθώζεηο.

(α)

(β)

χήμα 9: α) Μεξηθή άπνςε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο γεσκεηξίαο θαη ησλ ζεκαληηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ απιαθώζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαθώλ, β) ξνή ηνπ ςπθηηθνύ εληόο
ηεο δηακνξθσκέλεο γεσκεηξίαο

Η ζπλνιηθή αλαθηεζείζα ζεξκόηεηα από ην ςπθηηθό ξεπζηό παξακέλεη πξαθηηθά ζηα ίδηα
επίπεδα θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο. Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο
γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηακνξθσκέλεο πιάθαο έρεη κεησζεί πεξηζζόηεξν από 1 0C θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζρεδόλ νκνηόκνξθε ζηα ¾ ηεο επηθάλεηαο. Όπσο είλαη επίζεο
εκθαλέο, ππάξρεη ζρεηηθή βειηίσζε ηεο ηνπηθά κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζην θάησ δεμηό άθξν
ηεο κεκβξάλεο. Παξόια απηά ζεκαληηθή πνζόηεηα ςπρξνύ ξεύκαηνο εμαθνινπζεί λα ζπγθεληξώλεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ςπθηηθνύ κεηώλνληαο ηνπηθά ηε ζεξκνθξαζία, ελώ νη απιαθώζεηο
δελ επηηπγράλνπλ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηνπ ξεπζηνύ ζην άλσ θνκκάηη ηεο κεκβξάλεο.

(α)
χήμα 10:

(β)

Καηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο “ηδεαηήο” πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο γηα α)
ςπθηηθή πιάθα κε ηξηγσλνεηδείο απιαθώζεηο θαη β) επίπεδε ςπθηηθή πιάθα, παξνρή ςπθηηθνύ 100 ml/min.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνύζα εξγαζία, ε νπνία απνηειεί ηκήκα επξύηεξεο κειέηεο κε ζηόρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ζπζηνηρίαο θειηώλ θαπζίκνπ, θαηαζθεπάζηεθε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ πξνζνκνηάδεη επηηπρώο ηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ελόο
θειηνύ θαπζίκνπ. Οη ηνπηθέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο πάλσ ζηελ “ηδεαηή” πνιπκεξηθή κεκβξάλε έδεημαλ πεξηνρέο εζηίαζεο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Η παξάιιειε ππνινγηζηηθή κειέηε,
ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επηθπξώζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά από ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο,
έδεημε όηη ε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ θειηνύ
θαπζίκνπ εμαηηίαο ηεο ζηαδηαθήο θαηαζηξνθήο ηεο κεκβξάλεο. Επίζεο ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ, πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηνπο πεξίπνπ
7 0C γηα ρακειέο παξνρέο ηνπ ςπθηηθνύ, είλαη ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα βειηηώζεη ηε ζπλνιηθή
απόδνζε κηαο ζπζηνηρίαο θειηώλ θαπζίκσλ κε αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο.
ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ ξνήο κε δεκηνπξγία απιαθώζεσλ
ζηελ επηθάλεηα ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο κε ζηόρν ηελ απνδνηηθόηεξε κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο.
Σα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππάξρεη ζρεηηθή βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ζεξκόηεηαο θαη κείσζε ησλ ζεξκώλ ζεκείσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο, ην νπνίν όκσο ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Η αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο γεσκεηξίαο ηεο ςπθηηθήο πιάθαο θαη ησλ
απιαθώζεσλ ηεο επηθάλεηάο ηεο είλαη αληηθείκελν κειέηεο πνπ ζπλερίδεηαη ζην Εξγαζηήξην.

Εσταριστίες: Οη ζπγγξαθείο ζα ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνπο ηερληθνύο ηνπ Σκήκαηνο, θ.θ. Α. Λέθθα,
Φ. Λακπξόπνπιν θαη Σ. Σζηιηπήξα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο.
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