کد توانمندی PRD-ESF-MAE-016 :
 -1عنوان توانمندی :پیل سوختی پلیمری
 -2نوع توانمندی
فناوری

محصول

خدمات آزمایشگاهی

خدمات تخصصی

خدمات مشاورهای و آموزشی

سایر

 -3تصاویر مرتبط با توانمندی

تصویر شماتیک پیل سوختی پلیمری

سیستم پیل سوختی پلیمری  5کیلووات مستقل از شبکه
 -4معرفی و شرح مختصر توانمندی

پيلهای سوختی پليمری مولدهای توان پُر بازدهی هستند كه در مقياس های توانی مختلف میتوانند به راندمان
الکتریکی %05-%05دست یابند .مبنای توليد انرژی در پيلهای سوختی پليمری ،واكنش گرمازایی است كه بين
هيدروژن و اكسيژن موجود در هوا انجام می گيرد .حاصل این واكنش ،برق ،گرما و آب مقطر است .مزایای پيل
سوختی پليمری از قبيل وزن كمتر و امکان تجدید پذیری این سيستم در یک سيکل بسته و مستقل نسبت به
باطری ،سبب جذاب شدن تحقيقات در زمينه جایگزینی سيستم پيل سوختی پليمری به جای استفاده از باطری
در ماهوارهها شده است .مشخصات سيستم پيل سوختی  0كيلو وات در جدول ذیل آورده شده است.
مشخصات مجموعه سیستم پیل سوختی
حداکثر توان ناخالص خروجي

W

0066

محدوده ولتاژ

VDC

13-20

محدوده جريان خروجي سيستم

Amp

( 6 - 066) Amp

1

کد توانمندی PRD-ESF-MAE-016 :
نوع سوخت

---

(H2 )%99/999

نوع اکسيدان

---

(Air )%06O2

نوع سيال خنک کننده

---

آب مقطر <5µs

ابعاد سيستم پيل سوختي

)H×L×W(Cm

3556×066×096

از جنبههای كاربردی و تجاری توانمندی محصول فوق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 نيروگاهها (نيروگاههای متمركز و غيرمتمركز اعم از خانگی ،تجاری ،صنعتی):
پيل های سوختی به دليل بازده باال و هزینه پایين تعمير و نگهداری ،بدون نياز به شبکه سراسری توزیع
نيرو ،برای تامين انرژی پشتيبان آنتنهای تلفن سيار( ، )BTSمنازل و ادارات ،جایگزین مناسبی محسوب می
شوند .از گرمای توليدی سيستم پيل سوختی ،نيز میتوان بطور همزمان ،برای گرمایش منازل مسکونی و
ادارات استفاده نمود.
 وسایل الکترونيکی قابل حمل (تلفنهای همراه ،رایانههای شخصی و )...
 صنایع نظامی :پيلهای سوختی كه در دمای پایين كار میكنند در تانکها ،زرهپوش و خودروهای
نظامی استفاده میشوند .نداشتن قطعه متحرک دراین نوع پيل های سوختی باعث كاهش صدا شده
و به دليل كاركرد در حرارت پایين ردیابی آنها مشکل تر از خودروهایی با موتور درون سوز می باشد.
 صنایع حمل ونقل (خودروهای سواری و وسایط نقليه عمومی)
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