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  اي در ساختار ملكرد پيل سوختي اكسيد جامد صفحهبررسي ع

  شده آندي همراه با تبديل داخلي سوختتقويت
  2يو فتح اهللا ام 1پژمان كاظم پور

  دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده فني و مهندسيبخش مهندسي مكانيك،

)24/01/1389:  تاريخ پذيرش،05/03/1388: تاريخ دريافت(  

 
   چكيده

شده آندي با استفاده از يك مدل عددي مورد بررسي قرار گرفته اي در ساختار تقويت مقاله عملكرد يك پيل سوختي اكسيد جامد صفحهدر اين

وشيميايي و سينتيك واكنش سوخت     شامل قوانين بقاء جرم، انرژي و مومنتوم به همراه معادالت الكترمعادالت در نظر گرفته شده . است

ين سطوح ب  ، مدل تشعشعوديناميكي و فيزيكي متغير با دماهاي ترمنظور افزايش دقت مدل آناليز الكتروشيميايي كامل، كميتبه م. باشندمي

نتايج حاصل .  ده استسازي ش نتايج تجربي و عددي موجود معتبرمدل براساس. اند مدل در نظر گرفته شدهون اليه دمايي در5 جامد سلول و

توزيع كسر مولي .  مهمي در كاهش ولتاژ مدار باز سلول دارندهايهمي نقش، آند و اُسازي كاتد به ترتيب تلفات فعالدهد كهاز مدل نشان مي

يابد و اين فرآيند نقش طول سلول ادامه مي% 80دهد كه فرآيند تبديل داخلي سوخت به علت دماي پايين عملكرد سلول تا اجزاء نيز نشان مي

  . در سلول داردبسيار مهمي در توزيع دما

   

   تلفات ولتاژسازي عددي، تبديل داخلي سوخت،شده آندي، شبيهاي، ساختار تقويتپيل سوختي اكسيد جامد صفحه : كليدي هايواژه

 

Performance Evaluation of an Anode-Supported Direct Internal 
 Reforming Solid Oxide Fuel Cell 

 
P. Kazempoor and F. Ommi 

Dep’t. of Mech. Eng., Tarbiat Modarres Univ. 
 

ABSTRACT 
In this paper the performance of a solid oxide fuel cell (SOFC) in the anode-supported structure is numerically 
investigated. The mass, momentum, and energy equations, as well as the electrochemical and fuel reaction kinetic 
equations, are solved. To improve the accuracy of the results, complete electrochemical analysis, temperature 
dependent form of the thermodynamical and physical parameters, radiation model between the SOFC solid surfaces, 
and five layers of temperature are considered. The results are validated against the available experimental and 
numerical data and show that the cathode activation, anode activation, and ohmic polarizations have major effects on 
the cell polarization, respectively (in the order given). The molar fraction of the gas components in the fuel channel 
shows that the fuel internal reforming, which continues up to about 80% of the cell length, is very important in 
temperature distribution in the cell solid parts. 
 
Keywords: Solid Oxide Fuel Cell, Anode-Supported Structure, Numerical Simulation, Fuel Internal Reforming, 

Voltage Losses 
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  هرست عالئمف

 AC (m2)  سطح مقطع

 C  غلظت

 DC  (m) قطر هيدروليك

 E0  (V) پتانسيل نرنست

 Eact  (J mol-1)انرژي اكتيواسيون 

 ECH4  سازي متانانرژي فعال

 F (C mol-1 96485=)  ثابت فارادي

 f  ضريب اصطكاك

 H  (m)ارتفاع كانال 

 i  (A)جريان سلول 

 J0  (Am-2)چگالي جريان مبادله 

 Keq  ثابت تعادل

 KWGS (mol s-1m-2 Pa-1) گاز -ضريب ثابت واكنش شيفت آب

 L  (m)  طول

 N  (mols-1)  نرخ مولي هر جزء

 ne  هاي مبادله شده در واكنش الكتروشيمياييتعداد الكترون

 p  (Pa)فشار جزئي 

 P0  (Pa)فشار در شرايط استاندارد 

 PC (Pa)  فشار طرف كاتد

 R  (J k-1 mol-1)  هاثابت گاز

 r  (mol s-1)نرخ واكنش 

 Re  عدد رينولدز

 Rohm  (Ω)مقاومت اهمي 

 Tf  (K) دماي سوخت در هر المان

 TPEN (K)  دماي قسمت جامد شامل الكتروليت، آند و كاتد

 u  (ms-1) سرعت 

 X  كسر مولي گازها

 β  ضريب ثابت

 γ  ضريب ثابت

 δ  (m) ضخامت

 ε  ضريب ثابت

و ) diff(،  غلظت )act(سازيتلفات ولتاژ مرتبط با فعال

 Ohm(   (V)(مقاومت الكتريكي اجزاء

η 

 λ (J m-2s-1K-1)  ضريب هدايت حرارتي

 μ (kg m-1s-1)ويسكوزيته 

 ν  ضريب استوكيومتريك هر جزء در واكنش

  

  مقدمه -1 

هاي كنار ساير پيل، امروزه در 1هاي سوختي اكسيد جامدپيل

، نويد بخش يك 2هاي سوختي پليمريسوختي از قبيل پيل

روش بسيار پربازده و پاك براي توليد انرژي الكتريكي در 

 به علت دماي هاگونه پيلاين. باشندهاي گوناگون ميمقياس

هاي گزينه بسيار مهمي براي كاربرد در سيكلباالي عملكرد 

نتايج تحقيقات انجام . باشنديم3تركيبي حرارت و الكتريسته

هاي دهد كه عالوه بر قابليت استفاده از سوختشده نشان مي

متفاوت، آاليندگي بسيار پايين وصداي بسيار كم، با استفاده 

بر اساس ارزش  (٪70توان به راندمان باالي ها مياز اين پيل

هاي تركيبي دست در سيكل )حرارتي پايين سوخت ورودي

 كشور 30رو امروزه تحقيقات بسيار زيادي در  ايناز. ]1[يافت

  .توسعه يافته بر روي اين پيل سوختي آغاز گرديده است

) MW تا حدود چندين1kW(هاي مورد بررسي دامنه سيستم

هاي سوختي در توليد هاي ويژه اين پيلنشان دهنده قابليت

 . ]2-3[انرژي آينده جهان است 

 بر SOFCم شده در زمينه امروزه بيشترين تحقيقات انجا

روي توسعه مواد به منظور كاهش دماي عملكرد و افزايش 

اي سازي فرآيندهپايداري در دماهاي باال، شبيه

سازي سيستم و بررسي الكتروشيميايي و حرارتي، شبيه

عملكرد اجزاء سيستم و طراحي استك و سلول متمركز شده 

 نانو براي از مقياس( با توجه به مقياس گسترده .]4[است

سازي ها تا مقياس سيستم براي شبيهسازي كاتاليستشبيه

ها را  مدلي كه بتواند تمامي اين مقياس، ارائه)سيكل تركيبي

. ]5[شامل گردد از نظر تئوري و عملي غير ممكن است

 بايد بر اساس نيازها و پارامترهاي سازيمدلگونه ، هربنابراين

 هدف اين تحقيق ارائه يك ،نبنابراي. مورد بررسي تعريف گردد

سازي فرآيندهاي دل تفصيلي با دقت باال براي شبيهم

الكتروشيميايي، حرارتي و سياالتي در داخل يك سلول  

SOFCاز آنجا كه هدف نهايي تحقيق .  از نوع مسطح است

 در سيستم تركيبي حرارت و SOFCارزيابي عملكرد 

يد داراي سرعت  مدل اشاره شده با، بنابراينتريسته استالك

باال باشد تا به راحتي با استفاده از آن بتوان پارامترهاي سلول 

با توجه به اهداف اشاره شده، در . و سيستم را بررسي نمود

                                                           
1- SOFC 
2- PEMFC 
3- CHP 
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 13                                                                                                                                   ...                     بررسي عملكرد پيل سوختي

 كه اي را پيدا كردهاي گستردهتوان رهيافتمنابع موجود مي

سازي فرآيندهاي هاي مختلفي براي شبيهها از روشدر آن

روش متداول، استفاده از . ده شده است استفاSOFCمرتبط با 

هاي صفربعدي است كه در هاي ترموديناميكي يا مدلمدل

، SOFCها با در نظر گرفتن يك حجم كنترل براي استك آن

قوانين بقاء جرم و انرژي براي يك حجم كنترل كه همان 

استك است، نوشته شده و با در نظر گرفتن يك تحليل بسيار 

ي، پارامترهاي خروجي از استك محاسبه ساده الكتروشيمياي

رهيافت اشاره شده داراي سرعت بسيار بااليي در . گرددمي

توان  است اما با استفاده از آن تنها ميSOFCآناليز سيستم 

روش ديگر، . ]5[مشخصات كلي از سيستم را بدست آورد

 است كه در اين روش قوانين بقاء جرم، CFDاستفاده از 

به صورت ( در كنار تحليل الكتروشيميايي مانرژي و مومنتو

دامنه . گردندبراي سلول يا استك حل مي) تقريبي يا كامل

 چندين ميليون المان براي بالغ بر(هاي عددي وسيع المان

و  حجم باالي محاسبات از معايب عمده اين ) يك استك

گردد استفاده از اين روش محدود روش است كه باعث مي

سازي سيستم  اين مدل در بررسي وشبيهنتوان ازگردد و 

 .]6- 8[استفاده نمود

ست، روش بكار رفته در اين تحقيق نيز هرهيافت سوم كه 

. هاي عددي تفصيلي و سريع با دقت باال استاستفاده از روش

ها معموال معادالت بقاء جرم، انرژي و مومنتوم با در اين روش

نار تحليل دقيق هاي مناسب تقليل يافته و در كسازيساده

الكتروشيميايي و فرآيندهاي مرتبط ديگر از جمله سينتيك 

هاي بكار رفته در دامنه مدل. گردندواكنش سوخت حل مي

ها در باشد كه عمده اختالف آناين روش بسيار گسترده مي

به عنوان نمونه، در . سازي استفرضيات بكار رفته براي مدل

 مسطح ارائه SOFC  مدلي از پيل سوختي]9-10[مراجع 

 صورت شده كه در آن انتقال حرارت در سطوح جامد سلول به

با . بعدي مدل شده استدوبعدي و جريان به صورت يك

توان توزيع دما در استفاده از مدل دوبعدي اشاره شده مي

بعدي از آنجا كه در مدل دو. عيين نمودسطوح مختلف را ت

وقطبي به صورت  يا صفحات د1هااشاره شده اتصال دهنده

 امكان در ،بنابراين اندسازي گرديده مدل2PEN پارچه بايك

. نظر گرفتن تشعشع بين سطوح در اين روش وجود ندارد

                                                           
1- Interconnector 
2- Positive Electrode/Electrolyte/Negative Electrode 

 براي پيل سوختي ]11-12[ ديگري در مراجع هايمدل

SOFC مسطح ارائه شده است كه در آن انتقال حرارت، جرم 

. ي شده استسازبعدي مدله صورت يكو مومنتوم در سلول ب

يت روش، امكان در بعدي اشاره شده به علت ماهدر مدل يك

 ،ها وجود نداشته و بنابرايندهندههاي اتصالنظر گرفتن پايه

سلول در اين روش به صورت سه صفحه موازي در نظر گرفته 

با استفاده از اين روش امكان در نظر گرفتن . شده است

اي ديگر توسعه يافته هاز مدل. تشعشع بين سطوح وجود دارد

انتقال حرارت، جرم و .  اشاره نمود]13[توان به مدل مرجعمي

در نظر با بعدي اما مومنتوم در اين تحقيق به صورت يك

، آناليز دقيق تلفات COگرفتن سينتيك واكنش 

. هاي قبلي استالكتروشيميايي از جمله موارد اختالف با مدل

ها و بكار رفته در آنهاي موجود، فرضيات توصيفي از مدل

  .   اشاره گرديده شده است]14[سازي در مرجع هاي مدلروش

  است دهبا توجه به توضيحات باال، در اين تحقيق سعي ش

هاي  مسطح در مقايسه با مدلSOFCتري از سلول مدل كامل

توان به در نظر هاي اين مدل مياز ويژگي. قبلي ارائه گردد

امكان بررسي سلول به صورت شبه  كه( اليه دمايي 5گرفتن 

 آناليز دقيق الكتروشيميايي با در ،)بعدي را ميسر مي سازدسه

 امكان در سازي،نظر گرفتن سه تلفات اهمي، غلظت و فعال

 در نظر گرفتن خواص هاي متفاوت،نظر گرفتن سوخت

ترموفيزيكي متغير بر اساس تابعي از دما و در نظر گرفتن 

مدل توسعه يافته به .  اشاره نمودمدل تشعشع بين سطوح

صورتي در نظر گرفته شده كه امكان بررسي ساختار تقويت 

شده آندي با آن ميسر است و نتايج آن به منظور بررسي 

  .   گرددمزايا و معايب اين  ساختار در اينجا ارائه مي

  

  SOFC اساس كار -2

 تحقيقات 4 و مسطح3اي ساختار سلول لولهامروزه دو نوع

اند كه   به خود اختصاص داده SOFCيشتري را در زمينه ب

هاي باال و در مقياس نيروگاهي  براي تواناي معموالًنوع لوله

با توجه به هدف نهايي اين تحقيق . گيردمورد استفاده قرار مي

 2-20هاي  براي دامنه توان SOFCكه بررسي استفاده از 

 علت چگالي توان كيلووات است، نوع مسطح در اين دامنه به

 استفاده شده سازيمدلباالتر مطلوب بوده و لذا به منظور 
                                                           
3- Tubular SOFC 

4- Planar SOFC 
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  SOFCاي از يك سلول نمونه1 در شكل. ]15-16 و 2[است

 از يك SOFCهر سلول . مسطح نشان داده شده است

تشكيل ) كاتد و آند(الكتروليت جامد و دو الكترود متخلخل 

هوا از طرف . دشون ناميده ميPENشده كه در كنار يكديگر 

ها دهندههاي تعبيه شده بر روي اتصالكاتد و از طريق كانال

سپس با نفوذ در الكترود كاتد، در ناحيه  و گرددوارد سلول مي

يك الكترون ) شامل كاتد، الكتروليت و گاز اكسيژن(سه فازي 

با توجه به جنس الكتروليت كه تنها اجازه . كنددريافت مي

هاي اكسيژن از ن از آن ميسر است، يونهاي اكسيژعبور يون

سوخت نيز از سمت آند وارد گرديده . كنندالكتروليت عبور مي

تواند يك هيدروكربن سبك يا سنگين يا هيدروژن كه مي

ها در طول به دليل دماي باالي پيل، هيدروكربن. خالص باشد

 (SR)هاي عبور سوخت توسط واكنش تبديل سوخت كانال

تواند در واكنش  ميCO. گردند ميCOوژن و تبديل به هيدر

 به (WGS)الكتروشيميايي شركت و يا توسط واكنش شيفت 

 در درون آند H2 و CO.  تبديل گرددCO2هيدروژن و 

هاي اكسيژن متخلخل و سطح الكتروليت نفوذ كرده و با يون

ها توسط مدار خارجي از آند به كاتد الكترون. دهندواكنش مي

. دنگرد باعث توليد الكتريسته ميند وبياجريان مي

  : ازندرف آند و كاتد عبارتهاي الكتروشيميايي در طواكنش
2

2 4 2 ,O e O cathode reaction− −+ →  )1( 

2
2 2 2 ,H O H O e anode reaction− −+ → +  )2( 

2
2 2 .CO O CO e anode reaction− −+ → +  )3( 

SOFC از نظر ساختار و دماي عملكرد به دو نوع تقويت شده 

   گردندشده الكتروليتي تقسيم بندي ميآندي و تقويت 

در نوع تقويت شده آندي عالوه بر كاربرد مواد . ]18-17[

ها  ضخامت آند در مقايسه با ساير قسمتمختلف، معموالً

 با ساختار تقويت شده آندي داراي دماي SOFC. بيشتر است

در مقايسه با نوع تقويت ) C 600-700˚(تري عملكرد پايين

  . يتي استشده الكترول

  

   فرضيات شرح مدل و-3

  هاي بعد اشاره معادالت مورد نياز براي شبيه سازي در قسمت

با توجه به ماهيت به شدت غير خطي معادالت، . دخواهد ش

هايي براي كاهش پيچيدگي معادالت سازيالزم است ساده

اي از فرضيات بكار رفته در خالصه. حاكم در نظر گرفته شود

  ]:19 و 10-12 [رتند ازاين تحقيق عبا
  

 
هاي در  مسطح و المانSOFCمشخصات سلول : )1(شكل 

  .نظر گرفته شده براي شبيه سازي در اين تحقيق

  

هاي هوا و طول كانالبعدي در نظر گرفتن مسير يك در.1

   ،سوخت

توزيع يكنواخت گازهاي ورودي بين هر سلول استك و . 2

   ،هان كانالبي

اي گاز در يك سلول واحد به عنوان يك ه هر يك از كانال.3

 مخلوط شده در هر المان كامالً (CSTRمبدل آميخته شده يا 

   شوند،در نظر گرفته مي) xمحاسباتي در راستاي محور 

 گراديان دماي  وPEN با توجه به ضخامت بسيار نازك .4

، دماي  )C1˚حدود (هاي مختلف آن بسيار كم بين اليه

  الكتروليت و–امد سلول كه شامل آند براي قسمت ج يكسان 

  كاتد است در نظر گرفته شده است،

 فرض مرزهاي آدياباتيك يا مقدار ثابت تلفات در ورودي و .5

  ،)سمت راست و چپ ميدان محاسباتي (خروجي سلول

هاي جريان به عنوان سطوح هم كننده الكترودها و جمع.6

  باشند،پتانسيل مي

بدون (كند ازده جريان عمل ميب %100پيل سوختي با  .7

هاي دهنده يا واكنشهيچگونه عبور عرضي گازهاي واكنش

 ،)جانبي

الكترواكيتو در نظر گرفته % 100ها سطح زير اتصال دهنده .8

  و شودمي

  .گردد محاسبات در حالت جريان دائم  انجام مي.9
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، تركيب مختلفي از SOFCبا توجه به دماي عملكرد باالي 

تواند به عنوان سوخت ورودي انتخاب گردد كه بدين گازها مي

منظور مدل به صورتي طراحي گرديده كه هرگونه تركيب 

تواند به عنوان سوخت ورودي در نظر دلخواهي از سوخت مي

  .گرفته شود

پارامترهاي ورودي به مدل عبارتند از ابعاد هندسي 

، دما و PENها، مشخصات ترموفيزيكي و الكتريكي كانال

ركيب ورودي سوخت و هوا  و دو پارامتر از پارامترهاي دبي ت

پارامترهاي . هوا و سوخت، مصرف سوخت نرخ هواي اضافي

خروجي از سيستم نيز توزيع ولتاژ، توان خروجي از سلول، 

بازده سلول، پروفيل دما در طول سلول و تركيب گازها در 

  . ها استداخل كانال

هاي  به المانSOFCسازي، هر سلول به منظور مدل

هاي جريان تقسيم حجمي يكسان در راستاي طول كانال

 نشان داده شده 1اي از آن در شكل بندي شده است كه نمونه

  . است
 
   معادالت حاكم-4

معادالت حاكم شامل معادالت بقاء انرژي، بقاء جرم و معادالت 

  .شوندباشند كه در ادامه توضيح داده ميالكتروشيميايي مي
  

  سازي الكتروشيميايي مدل -4-1

 ولتاژ تئوري توليد شده توسط پيل سوختي در صورتي بيشينه

 به آن ،آيد كه هيچ جرياني توليد نگردد و بنابراينبدست مي

ولتاژ مدار باز توسط رابطه نرنست . شودولتاژ مدار باز گفته مي

 .]10[گرددبه صورت زير محاسبه مي

)4( 
0.5

0 2 2

02

.
ln ln ,

2 4

b b
PEN H O PEN C

Nernst b
H O

RT X X RT P
V E

F F PX

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

دماي  TPEN ثابت گازها، R پتانسيل نرنست، E0، كه در آن

 X ثابت فارادي، Fقسمت جامد شامل الكتروليت، آند و كاتد، 

 فشار PC، )اكسيژن، هيدروژن و بخار آب(كسر مولي گازها 

 در عمل.  در شرايط استاندارد است فشار P0طرف كاتد و 

تري از هنگام عبور جريان، پيل سوختي در ولتاژ پايين

كند كه علت آن نيز بازگشت پتانسيل نرنست كار مي

، انتقال جرم ) 1سازيفعال(هاي مرتبط با انتقال بار ناپذيري

تواند با باالنس ولتاژ سلول مي. و مقاومت اهمي است) 2غلظت(

                                                           
1- Activation Polarization 

2- Concentration Polarization 

پتانسيل كه با كاهش موارد اشاره شده از معادله نرنست است 

  :]10[به صورت زير نوشته شود

)5(  ( ) ,Nernst ohm act diffU V η η η= − + +  

،  غلظت )act(سازيتلفات ولتاژ مرتبط با فعالη  كه در آن،

)diff ( و مقاومت الكتريكي اجزاء(ohm)در ادامه .  است

  .گرددرفته براي هر نوع تلفات ارائه ميهاي بكار جزئيات مدل
  

  سازي تلفات اهمي  مدل-4-1-1

حقيق از روش ارائه به منظور محاسبه تلفات اهمي در اين ت

 مقاومت 2در شكل. ده است استفاده ش]13[شده در مرجع 

هر يك از .  معادل براي يك كانال نشان داده شده است

 به صورت زير بر اساس 3 و 2، 1 نوع (Rtype)هاي مقاومت

  :گردندها تعيين ميمشخصات هندسي كانال

)6(  1 ,type

L
R

ρ
δ

=  

)7(  
2 ,Ca Ca El El An An

typeR
L

ρ δ ρ δ ρ δ+ +
=  

)8(  
3

(( / ) ( / ))
,

tanh
Ca Ca An An El El

typeR
J

ρ δ ρ δ ρ δ+
=  

  ( ) ( )( )1
/ / ,Ca Ca An An

El El

J L ρ δ ρ δ
ρ δ

= +  

 طول L مقاومت مخصوص هر جزء بر حسب دما، ρ، كه در آن

نيز  An و El ،Caهاي زير نويس.  ضخامت جزء استδجزء و 

الزم به . به ترتيب نشان دهنده الكتروليت، كاتد و آند است

 شده در باال به صورت يك مدل كامل ذكر است كه مدل ارائه

در كد توسعه يافته در نظر گرفته شده اما براي ساختار تقويت 

ها به علت جنس آن دهندهشده آندي از تلفات اهمي در اتصال

 از فلزات با رسانايي باال است، صرفنظر شده كه معموالً

  .]11[است

ت از آنجا كه براي تعيين مقاومت معادل هر جزء به مقاوم

مخصوص بر حسب دما نياز است، لذا از نتايج تجربي ارائه 

وابستگي مقاومت .  استفاده شده است]20[شده در مرجع

 غير خطي است، مخصوص هر جزء به دماي آن جزء كه كامالً

امكان محاسبه تلفات اهمي بدون تحليل حرارتي را غير ممكن 

 اهمي با محاسبه مقاومت معادل براي اجزاء، تلفات. سازدمي

  :تواند با استفاده از رابطه معروف اهم محاسبه گرددمي

,ohm ohmi Rη =  )9(  
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همي  به ترتيب جريان سلول و مقاومت اRohmُ و  i، كه در آن

 . باشندآن مي
 

  سازي سازي تلفات فعال مدل-4-1-2

افتد اتفاق مي هاي جريانسازي در تمامي چگاليتلفات فعال

تر بوده و با ار آن در چگالي جريان پايين برجستهولي مقد

 كندي سينتيك واكنش در الكترود در سطح تداخل سه فازي

توان از اين تلفات مي(ارتباط دارد ) الكتروليت- الكترود-گاز(

ها نام ها در الكترودبه عنوان مقاومت در مقابل شروع واكنش

يك واكنش  باعث افزايش سينتSOFCعملكرد دما باالي ). برد

سازي شيميايي در آند گرديده و در نتيجه تلفات انرژي فعال

  .]21[تواند در مقايسه با پيل هاي سوختي ديگر كم باشدمي
  

 
هاي مختلف براي  تقسيم اجزاء سلول به قسمت):2(شكل 

 .محاسبه مقاومت اهمي معادل سلول
 

سـازي، در ايـن تحقيـق از        به منظور تعيين تلفـات فعـال           

در بــسياري از .  اســتفاده گرديــده اســت1 ولمــر-ابطــه بــوتلرر

تحقيقات از فرم كامل آن صرفنظر گرديده و از رابطه تافل يـا             

در ايـن تحقيـق از      . ]21[خطي شده آن استفاده گرديده است     

  :دله به صورت زير استفاده شده استفرم كامل اين معا

)10(  ( )0 exp exp 1 ,e act e act

PEN PEN

n F n F
J J

RT RT

η ηβ β
⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎪ ⎪= − − −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎩ ⎭

 

هاي تعداد الكترون neالي جريان مبادله، چگ J0، كه در آن

  act η ضريب ثابت و βمبادله شده در واكنش الكتروشيميايي، 

به منظور حل معادله باال كميت . سازي استتلفات فعال

چگالي جريان مبادله در آند و كاتد بايد مشخص گردد كه 

 به صورت ]10[بدين منظور از معادالت ارائه شده در مرجع 

  :تفاده شده استزير اس

                                                           
1- Butler-Volmer 

)11(  ,22
0, exp ,

m

act AnH OH
An an

amb amb PEN

Epp
J A

p p RT
γ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

)12(  
0.25

,2
0, exp ,act CaO

Ca Ca
amb PEN

Ep
J A

p RT
γ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  

 جزئي هيدروژن، اكسيژن هاي نشان دهنده فشارp، كه در آن

 هايانرژي Eact,Caو  Eact,An ها بوده وو آب در داخل كانال

     رايب ثابت ض  نيزγCa   وanγو اكتيواسيون آند و كاتد 

با توجه به نامشخص بودن مقادير فشارهاي جزيي و . باشندمي

نيز همراه با ) 11-12(دماي ساختار جامد الزم است معادالت 

  .ساير معادالت به صورت همزمان حل گردند

  

  سازي تلفات غلظت  مدل-4-1-3

تلفات غلظت مربوط به مقاومت در مقابل انتقال ديفيوژني 

همانند . هاي واكنش است  به و يا از سايتدهندهاواكنش

هاي عملكرد در تمامي دامنه سازي، تلفات غلظتتلفات فعال

چگالي ها در تلفات كل در افتد اما سهم آنسلول اتفاق مي

هنگام عملكرد پيل سوختي در . تر استهاي باال نمايانجريان

از توانند در نرخ مورد نيها نمياين دامنه،  واكنش دهنده

- در حالت كلي، تلفات فعال. واكنش الكترود وارد سلول گردند

 و كميت دما و جريان بوده و كامالًسازي و غلظت تابع هر د

بزرگي تلفات غلظت در پيل سوختي . باشندغيرخطي مي

تر است كه علت آن نيز بيش اكسيد جامد با تقويت آندي

ختي هاي سوافزايش مقاومت در مقابل انتقال جرم در پيل

  . ]21[تر استضخيم

 برخالف ،براي تعيين تلفات غلظت در اين تحقيق

تحقيقات مشابه از دو سطح ديفيوژن بين جريان توده سيال و 

سطح آند و سطح آند و ناحيه واكنش استفاده شده است كه 

بدين منظور با نوشتن معادالت ديفيوژن بين سطوح اشاره 

 در ،همچنينشده، غلظت هر جزء گازي در سطح آند و 

الزم به . سطوح متخلخل و ناحيه واكنش محاسبه شده است

ذكر است كه براي تعيين ميزان غلظت هر جزء بر روي سطح 

آند تنها ديفيوژن از نوع باينري و معادله فولر و براي تعيين 

غلظت در نواحي واكنش از هر دو نوع ديفيوژن باينري و 

  .]22[نادسن استفاده شده است

تواند براي  با در نظر گرفتن توضيحات باال ميروابط زير

  :]22[محاسبه تلفات غلظت مورد استفاده قرار گيرد
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)13(  
2,

,
2,

ln ,
4

O bPEN
diff Ca

O TPB

XRT

F X
η

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

)14(  
2, 2 ,

,
2 , 2,

ln ,
2

H b H O TPBPEN
diff An

H O b H TPB

X XRT

F X X
η

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

 نشان دهنده جريان در كانال هاي سوخت و هوا، b، كه در آن

TPB نشان دهنده ناحيه سه فازي واكنش و Xمانطور  نيز ه

همانطور كه مشاهده .  كه اشاره گرديد كسر مولي اجزاء است

غلظت واكنش داشتن گردد براي تعيين تلفات غلظت، مي

.  است روي سطح و در ناحيه سه فازي مورد نيازها دردهنده

به عبارت ديگر براي بدست آوردن غلظت در ناحيه سه فازي 

و كاتد در ابتدا الزم است كه غلظت بر روي سطح آند 

با نوشتن معادالت ديفيوژن و در نظر گرفتن . مشخص گردد

ضرايب دوگانه ديفيوژن از نوع باينري تغيير غلظت از جريان 

براي . گرددتوده سيال تا سطح آند و كاتد محاسبه مي

فازي نيز بايد ديفيوژن حاسبه غلظت در داخل ناحيه سهم

 اين جزءها به داخل سطوح متخلخل محاسبه گردد كه در

و نوع ديفيوژن باينري و نادسن تحقيق فرض گرديده هر د

اكم در جزئيات معادالت ح. توانند وجود داشته باشندمي

اين  SOFC سلول شود، البته در موردمراجع يافت مي

 در اين تحقيق براي نوع اي است كهحالت لولهمعادالت براي 

  .]22[اي اصالح گرديده استصفحه

 
  باالنس جرم -4-2

نش غيير تركيب گازها در هر كانال به علت واكت

 Co يا واكنش WGS(گاز -الكتروشيميايي، واكنش شيفت آب

در ) يا واكنش متان با آب SR(و واكنش تبديل متان ) با آب

گازهاي در نظر گرفته شده در . گردداين قسمت محاسبه مي

 و N2  و H2, CO, CO2, H2O, CH4 :كانال سوخت عبارتند از

اند و سيژن و نيتروژن در نظر گرفته شدهنال هوا تنها اكدر كا

معادله بقاء جرم در . ها نوشته شده استباالنس جرم براي آن

  :]11[هر كانال به صورت زير نوشته مي شود

{ } { }
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x H
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∂
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 )16(  

در كانال  سرعت uf   غلظت،C نرخ واكنش، rكه در آن، 

 ضريب استوكيومتريك ν سرعت در كانال هوا، uAسوخت، 

 نرخ مولي هر جزء در ورود و خروج و Nجزء در هر واكنش، 

HA و  HFبه ترتيب  ارتفاع كانال هوا و سوخت است .  

ها در واكنش دهندهنرخ محلي تبديل محصوالت و واكنش

ون تواند توسط قانالكتروشيميايي به جريان الكتريسته مي

  :]11[فارادي به صورت زير محاسبه گردد

Re .
2Ox d

J
r r

F
= =  )17( 

Red و Oxء در رابطه باال به ترتيب نشان دهنده واكنش احيا 

  .و اكسيداسيون است

هاي سوختي دما همانطور كه در باال اشاره گرديد در پيل

  :هاي زير توليد گرددتواند توسط واكنشباال، هيدروژن مي

4 2 2 23 , ( )CH H O CO H SR+ ↔ +  )18(  

2 2 2 . ( )CO H O CO H WGS+ ↔ +  )19(  

هاي فراواني براي تبديل متان بر روي سطح تاكنون مدل

ها مدل ارائه ميان آن كه در ]23[ ارائه شده استSOFCآند 

 در اين تحقيق نيز . كاربرد بيشتري داشته است]24[شده در 

يده كه در آن نرخ توليد از اين مدل به صورت زير استفاده گرد

  .متان وابسته به فشار جزيي آن در جريان گاز آند است

4

4exp ,CH
SR CH

f

E
r K p

RT

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  )20( 

 عدد ثابت، Kكه در آن، 
4CHp،فشار جزيي متان 

 

Tf دماي 

  .سازي متان است انرژي فعالECH4سوخت در هر المان و 

، روش ثابت  WGSبه علت سرعت باالي واكنش 

تواند براي تعيين  مي]12[ يا مدل سينتيكي]25[تعادل

 استفاده گردد كه در اين تحقيق به منظور WGSواكنش 

  :ها از رابطه زير استفاده شده استافزايش دقت جواب

2 2

2

1 ,CO H
WGS WGS CO

eq CO H O

p p
r K p

K p p

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  )21( 

هاي  ثابتKeq و KWGS جزء و  فشار جزيي هرpكه در آن، 

مقادير مربوط به رابطه باال بر اساس روابط . شندباتعادل مي

  . محاسبه شده است]23[ارائه شده در مرجع 

  

   باالنس انرژي-4-3

  . وابسته است  كامالً  دما  و  جريان  توزيع  سوختي، پيل در 
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هاي  باالنس انرژي به منظور تعيين كميت، بنابراين

 در سازيلمدبا توجه به پيچيدگي  .الكتروشيميايي الزم است

SOFCهاي مختلفي براي آناليز انرژي استفاده  تاكنون مدل

هاي دمايي بكار ها در تعداد اليهگرديده كه تفاوت عمده آن

. ]9،11،19[رفته در محاسبات و انتقال حرارت تشعشعي است

ها اين اليه.  اليه دمايي استفاده شده است5در اين تحقيق از 

 كانال سوخت، اتصال دهنده ، كانال هوا،PEN: عبارتند از

  ). 4شكل (طرف هوا و اتصال دهنده طرف سوخت 

باالنس انرژي براي اين  : PENباالنس انرژي براي -الف

جابه ، PENقسمت شامل انتقال حرارت هدايتي در ساختار 

هاي هوا و سوخت، شار جايي بين قسمت جامد و كانال

ها، دهندهآنتالپي ناشي از انتقال جرم محصوالت و واكنش

ها و شار حرارتي ناشي از  و اتصال دهندهPENتشعشع بين 

  .هاي الكتروشيميايي استواكنش

 باالنس انرژي :باالنس انرژي براي كانال سوخت و هوا -ب

 PENجايي بين  دو قسمت شامل انتقال حرارت جابهبراي اين

هاي  سوخت و هوا ، شار آنتالپي ناشي از انتقال جرم و و كانال

ل يافته از اتصال هاي الكتروشيميايي، شار حرارتي انتقااكنشو

هاي مجاور، شار آنتالپي ناشي از ورود جرم به دهنده با كانال

  .حجم كنترل است

 : باالنس انرژي براي اتصال دهنده سوخت و هوا-ج

 شامل انتقال حرارت باالنس انرژي براي اين دو قسمت

 PENها، تشعشع بين هدايتي در داخل ساختار اتصال دهنده

-ها و كانال اتصال دهندهجايي بينها و جابهو اتصال دهنده

  .هاي هوا و سوخت است

  

  هاي سوخت و هوا محاسبه افت فشار در كانال-4-4

، جريان گاز هم دما و دائم نيست اما SOFCدر پيل سوختي 

  با دقت زيادي تواند توسعه يافته ميفرض جريان آرام و كامالً

- در اين حالت معادله ناوير،بنابراين. ]7[اده گردداستف

در اين . گردد پوسيله خالصه مي-استوكس به معادله هاگن

هاي هوا  براي محاسبه افت فشار در كانال]26[تحقيق از روش

در اين روش افت فشار به . و سوخت استفاده گرديده است

  :گرددمعادله زير خالصه مي

( ) ( )1
,

Re 2
C C

I O C I O
C

D A
m P P K P P

f L

ρ
μ

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

&  )22( 

 به ترتيب طول المان، PO و LC، DC ،AC ،ρ، μ، PIكه در آن، 

قطر هيدروليك، سطح مقطع، چگالي، ويسكوزيته، فشار 

چگالي و ويسكوزيته بايد براي . ورودي و فشار خروجي است

هاي بعد محاسبه هاي ارائه شده در قسمتهر مخلوط از روش

در ضريب اصطكاك ضرب عدد رينولدز  نيز حاصلRef. گردد

 از نتايج بدست آمده توسط ،در اين تحقيق. سطح است

 استفاده گرديده است كه اين Ref براي محاسبه ]7[مرجع

ها همراه با انتقال جرم يج مربوط به جريان در داخل كانالنتا

الزم به ذكر است كه در رابطه باال با توجه به تغييرات . است

شخصات ترموفيزيكي سيال از دماي سلول، در هر كانال بايد م

  . قبيل ويسكوزيته در دماي مربوطه محاسبه گردد
  

   محاسبه خواص مواد-4-5

آنتالپي مخلوط در اين تحقيق با در نظر گرفتن كسر مولي به 

ضرايب انتقال حرارت . ده استصورت تابعي از دما محاسبه ش

. جايي بايد به منظور حل معادالت انرژي محاسبه گرددجابه

-دهد كه در داخل كانالايج تحقيقات انجام شده نشان مينت

 و فرض ]10[ است3 -100هاي پيل سوختي، رينولدز بين

تواند براي تعيين ضرايب جريان آرام با عدد ناسلت ثابت مي

با در نظر . ]9, 11-13 و19[انتقال حرارت استفاده گردد 

  توان ضريب انتقال حرارت گرفتن اعداد ناسلت ثابت مي

كار براي اين. جايي مربوط به هر كانال را محاسبه نمودجابه

. الزم است ضريب هدايت حرارتي مخلوط گازها محاسبه گردد

هاي زيادي به منظور تعيين ويسكوزيته مخلوط تاكنون روش

و ضريب هدايت حرارتي مخلوط ) براي محاسبه افت فشار(

 استفاده كه در اين تحقيق از روش وايك گازها ارائه گرديده

  :]27[شده است
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زيته و ضريب هدايت حرارتي هر ويسكو i λو  i μكه در آن، 

  نيز ثابت و معموالεًكسر مولي و X   جرم ملكولي،M، جزء

 روابط باال وابسته به دماي سلول بوده و بايد به .برابر يك است

  .صورت همزمان با ساير معادالت حل گردند
  

  پارامترهاي ورودي و شرايط مرزي  -5

هاي به منظور حل معاالت غير خطي اشاره شده در قسمت

قبل، شرايط مرزي مناسب و پارامترهاي مناسب ورودي بايد 

 الكتروشيميايي، چگالي سازيمدلدر . در نظر گرفته شود

تواند به عنوان جريان متوسط يا ولتاژ عملكرد سلول مي

براي حل معادالت بدست آمده از . ورودي در نظر گرفته شود

از آنجا كه از . بقاء جرم، تركيب گازها در ورود مورد نياز است

هاي ن براي جداسازي معادالت در كانالروش باالدست جريا

 دما در ورودي هر سلول به گرديده،سوخت و هوا استفاده 

براي هدايت حرارتي در . عنوان شرط مرزي استفاده شده است

PENها از تقريب مركزي استفاده گرديده  و اتصال دهنده

ايط ها شراست كه بدين منظور در ابتدا و انتهاي كانال

ها  كه به علت كوچكي ارتفاع كانالآدياباتيك استفاده گرديده

 .رسد تقريب قابل قبولي به نظر مي، طولدر مقايسه با

  

ها از شبكه  روش حل، بررسي استقالل جواب-6

  محاسباتي، معتبرسازي

ها بعد از بررسي وابستگي جواب( المان 20با در نظر گرفتن 

اي تاي طول هر كانال، دستگاه معادلهدر راس) هابه تعداد المان

گردد كه  معادله به شدت غير خطي تشكيل مي5,000شامل 

براي حل اين دستگاه الزم است كه الگوريتم حل مناسبي در 

ان از شبكه الزم بدين منظور براي هر الم. نظر گرفته شود

، چگالي جريان الكتريكي و فشار به است توزيع گازها، دما

با توجه به اين فرضيات و با . عنوان حدس اوليه فرض گردد

رد به عنوان ژ عملكط جريان يا ولتامشخص بودن چگالي متوس

پارامتر ورودي، ابتدا با استفاده از آناليز ترموشيميايي توزيع 

با بدست آوردن اين . گرددچگالي جريان واقعي محاسبه مي

كميت در گام بعدي معادالت بقاء جرم حل گرديده و توزيع 

    ها بر اساس توزيع چگالي جريان اصالح گازها در كانال

منتوم، توزيع فشار د با استفاده از بقاء مودر مرحله بع. گرددمي

ها اصالح گرديده و در مرحله آخر با استفاده از در داخل كانال

لگوريتم باال ا. آيدبقاء انرژي، توزيع دماي جديد بدست مي

هاي ها انجام گرديده و در نهايت كميتبراي تمامي المان

تريكي و توزيع گازها، دما، چگالي جريان الك(فرض شده اوليه 

 در با مقادير جديد بدست آمده مقايسه گرديده و) فشار

صورت يابد و در غير اينصورت يكسان بودن حل پايان مي

مقادير جديد بدست آمده جايگزين مقادير فرضي اوليه 

  .  يابدها ادامه ميگرديده و حل تا همگرايي كامل جواب

ق  تحقيبه منظور معتبرسازي نتايج بدست آمده در اين

 به عنوان ورودي در نظر گرفته  IBM1مقادير مربوط به تست

ها و دقت نتايج ها وابستگي جواب و با استفاده از آن]28[شده 

 نوع SOFC، يك سلول IBM در تست. بررسي گرديده است

ليتي با استفاده از هيدروژن مسطح از نوع تقويت شده الكترو

در مراكز  كد توسعه يافته 9سازي گرديده و سپس شبيه

تحقيقاتي كشورهاي مختلف، با استفاده از آن  كاليبره گرديده 

 با SOFCسازي عملكرد سپس اين كدها به منظور شبيه. است

به منظور .  قرار گرفته استسوخت متان مورد استفاده

 به عنوان ورودي IBMسازي، مقادير ارائه شده در تست معتبر

ه شده و نتايج با در ساختارهاي جريان مختلف در نظر گرفت

  . مقايسه گرديده است IBMمقادير ارائه شده در تست 

 براي ساختار جريان موازي  3اي از اين مقايسه در شكلنمونه

الزم به ذكر است كه نتايج ارائه شده در . نشان داده شده است

 يكتا نبوده اما مقادير ارائه شده توسط تمامي IBMتست 

 ، در بنابراين. ل قبولي استهاي حاضر در دامنه قابگروه

 ارائه شده در گزارش  تنها مقادير بيشينه و كمينه1 جدول

 نشان داده شده و نتايج خروجي از اين تحقيق با IBMنهايي 

گردد، نتايج همانطور كه مشاهده مي. آن مقايسه شده است

بدست آمده از اين تحقيق تطابق بسيار خوبي با نتايج تست 

IBM كته قابل توجه آن است كه براي بسياري از اما ن.  دارند

. تر است نزديككمينهها نتايج خروجي به مقادير اين كميت

در نظر گرفتن آناليز الكتروشيميايي كامل، آناليز دقيق انرژي 

هاي دمايي بيشتر و تشعشع و در با در نظر گرفتن تعداد اليه

 ي ترموديناميكي و فيزيكي بههانظر گرفتن تغيير كميت

                                                           
1- IEA-Benchmark 
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 كمينهها به صورت تابعي از دما از جمله عوامل نزديكي كميت

  . استIBMمقادير گزارش شده در تست 

  

يق در  مقايسه پارامترهاي بدست آمده از اين تحق):1(جدول 

  .IBM  مقادير ارائه شده در تستمقايسه با بيشينه و كمينه

 
 كمينهمقدار 

 BMTتست 
  تحقيق حاضر

 بيشينهمقدار 

 BMTتست 

  اژولت

  ( mV) 
633 634.1 649 

  توان

(10E-2 W) 
1899 1904 1947 

 چگالي بيشينه

 (Am⁻²) جريان 
3040 3583 3665 

 چگالي كمينه

 (Am⁻²)جريان 
1748 1789 2508 

 دماي بيشينه

PEN  (⁰C) 
1021 1023 1034 

 دماي كمينه

PEN (⁰C) 
847 854 862 

دماي هواي 

 (⁰C)خروجي 
1016 1018 1026 

سوخت دماي 

 (⁰C)خروجي
1022 1022 1026 

  

   نتايج-7

، در IBMبا اعتبار سنجي مدل حاضر بر اساس نتايج تست 

 SOFCادامه با استفاده از مدل توسعه يافته، پيل سوختي 

مسطح در ساختار تقويت شده آندي مورد بررسي قرار گرفته 

به منظور . گرددو عملكرد سلول در اين شرايط بررسي مي

 است در ابتدا يك طراحي سلول مناسب در نظر بررسي الزم

با توجه به اين موضوع طراحي سلول ارائه شده در . گرفته شود

پارامترهاي هندسي و .  انتخاب شده است]11-12[مراجع 

.  نشان داده شده است2پارامترهاي ورودي به مدل در جدول

سازي با در نظر گرفتن مقادير ارائه شده در نتايج مدل

 طراحي سلول اشاره شده در باال در ادامه توضيح  و2جدول

  .شودداده مي
  

 . پارامترهاي ورودي به مدل) :2(جدول 

 پارمترهاي تبديل متان مشخصات هندسي

(m) ضخامت آند 500×10-6 K ضريب 4274 

(m) ضخامت كاتد 50×10-6 m ضريب 1.0 

(m) ضخامت الكتروليت 20×10-6 n ضريب 0.0 

(m) هادهضخامت اتصال دهن 500×10-6 (J mol-1) انرژي اكتيواسيون متان 82000 

*طول (سطح فعال سلول 

(mm2) )عرض

400*100
 پارامترهاي واكنش شيفت

(m) ارتفاع كانال سوخت 1×10-3 KWGS  (mol s-1 m-2 pa-1) 0.01 

(m) ارتفاع كانال هوا  پارامترهاي تلفات فعالسازي 10-3×1

(m) عرض كانال سوخت 4.75×10-3 (kJmol-1 ) انرژي اكتيواسيون آند 140 

(m) عرض كانال هوا 4.75×10-3 (kJmol-1) انرژي اكتيواسيون كاتد 137 

تعداد كانال در طرف سوخت ضريب پيش جمله نمايي  براي 20

(A m-2) آند

6.54×10-11 

تعداد كانال ها در طرف هوا ضريب پيش جمله نمايي براي كاتد 20

(A  m-2) 
2.35×10-11 

ضريب m مشخصات الكتريكي و حرارتي مواد 1.0 

 ضريب هدايت حرارتي آند

(Wm-1K-1)

2.0 

 پارامترهاي تلفات غلظت

 ضريب هدايت حرارتي كاتد

(Wm-1K-1)

(m) قطر حفره هاي آند 2.0 0.5×10-6 

ضريب هدايت حرارتي اتصال

(Wm-1K-1)  دهنده ها

(m) قطر حفره هاي كاتد 25 0.5×10-6 

مقاومت مخصوص الكتريكي

(Ω m )آند

(%) ضريب تخلخل كاتد 10-3×80 30 

مقاومت مخصوص الكتريكي كاتد

( Ω m)
(%)   ضريب تخلخل آند 10-3×8.4 30 

مقاومت مخصوص الكتريكي

(Ω m) الكتروليت

43.34 10 exp

10300

PENT

×

⎛ ⎞−
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (Tortuosity) 6.0 ضريب پيچايي كاتد 

ضريب پيچايي آند   6.0 

 پارامترهاي ورودي به مدل و شرايط كاركرد

سوخت(پارامتر مصرف سوخت 

 )ورودي به سوخت مصرف شده

(%)

(oK) دماي هواي ورودي 85 1023 

(A m-2)چگالي جريان متوسط 5000 PEN0.8 ضريب صدور 

نرخ هواي اضافي ورودي به

)كيبرابر استوكيومتر(سلول 

ضريب صدور اتصال دهنده ها 6.375 0.1 

تركيب هواي ورودي 21%O2,79
%N2 

(W m-2) تلفات حرارتي 0.0 

تركيب سوخت ورودي Steam/carb
on>2, 10% 
pre-
reforming 

عدد ناسلت در كانال سوخت 4 

(Pa) فشار عملكرد سلول عدد ناسلت در كانال هوا 101325 4 

(K) دماي ورودي سوخت 1023   
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  . هاي سوخت و هواكسر مولي گازها در كانال): 3(شكل 

  

اولين كميت مورد بررسي توزيع غلظت و كسر مولي گازها 

 توزيع كسر مولي گازها در داخل 3در شكل. ها استدر كانال

همانطور كه .  است  داده شده هوا نشان  سوخت و  هايكانال

گردد، در ساختار تقويت شده آندي به علت دماي مشاهده مي

  و  هيدروژن  به  متان  تبديل خ نر سلول،  عملكردي  پايين

طول سلول، % 80مونوكسيدكربن كم بوده و در طولي معادل 

بعد از اين طول غلظت متان . گردد تبديل ميمتان كامالً

اي كه متان در حال تبديل است در ناحيه..  ناچيز استتقريباً

با توجه به مصرف آب در واكنش متان و همچنين واكنش 

يابد اما  آب در داخل سلول كاهش مي غلظت،گاز-شيفت آب

غلظت هيدروژن و مونوكسيدكربن اگرچه در واكنش 

گاز حضور دارند، افزايش -الكتروشيميايي و واكنش شيفت آب

ها در مقايسه با علت اين موضوع نرخ توليد بيشتر آن. يابدمي

بعد از تبديل كامل متان، به علت . ها استنرخ مصرف آن

 الكتروشيميايي، غلظت آب شروع به توليد آب در واكنش

افزايش نموده و غلظت هيدروژن و مونوكسيد كربن به علت 

 همانطور كه .يابدمصرف در واكنش الكتروشيميايي كاهش مي

شود، كسر مولي هيدروژن ورودي به  مشاهده مي3در شكل 

در طولي % 50است كه اين غلظت به حدود % 11سلول برابر 

سيده و سپس در انتهاي سلول برابر طول سلول ر% 3معادل 

كسر مولي هيدروژن خروجي از سلول وابسته . گرددمي% 15

به پارامتر مصرف سوخت است كه به عنوان يك پارامتر 

  . باشدورودي به مدل مي

 375/6در كانال هوا، اكسيژن با نرخ اضافي      

 اگرچه اكسيژن در ،بنابراين. گردداستوكيومتريك وارد مي

 گردد اما به دليل مقدار زيادش الكتروشيميايي مصرف ميواكن

 از در داخل سلول  تبديل متان و كنترل آن  فرآيندكه معموالً

تواند تا حد اين فرآيند مي. اهميت زيادي برخوردار است

در . ثير خود قرار دهدادي عملكرد گرمايي سلول را تحت تأزي

 اين موضوع با ادامه اين بخش با بررسي توزيع دما در سلول

تغييرات غلظت آن ناچيز . شودجزئيات بيشتر توضيح داده مي

شبيه سازي از مقدار تغيير كسرمولي اكسيژن در اين . است

جه به عدم شركت نيتروژن با تو.  يابدميكاهش % 19به % 21

آن  تغيير چنداني   غلظت و كسر مولي،سلول هايدر واكنش

 كه معموالً فرآيند تبديل  استدر پايان الزم به ذكر. يابدنمي

اهميت زيادي برخوردار متان و كنترل آن در داخل سلول از 

ادي عملكرد گرمايي سلول تواند تا حد زياين فرآيند مي. است

در ادامه اين بخش با بررسي . ثير خود قرار دهدرا تحت تأ

توزيع دما در سلول اين موضوع با جزئيات بيشتر توضيح داده 

  .  شودمي

 

     ولتاژ عملكرد سلول و نقش هريك از تلفات): 4(شكل 

  . غلظت و اهمي در كاهش ولتاژ نرنستسازيفعال

   
 توزيع ولتاژ و نقش هر يك از تلفات اهمي، 4در شكل

سازي براي ساختار تقويت شده آندي نشان داده غلظت و فعال

منحني اول از باالي نمودار نشان دهنده توزيع . شده است

اين توزيع  در حالت عادي بدون . لتاژ نرنست در داخل استو

تواند در يك سلول پيل در نظر گرفتن هرگونه تلفات مي

سوختي اكسيد جامد با ساختار تقويت شده آندي وجود 

مقدار اين ولتاژ بر اساس رابطه نرنست وابسته به . داشته باشد

   روژن، اكسيژن و بخار آب در فشار جزئي گازهاي هيد

همانطور (  3با توجه به شكل. هاي سوخت و هوا استكانال

 غلظت آب به طول اوليه سلول،% 80، در )ه گرديدكه اشار
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. يابدگاز و تبديل متان كاهش مي-علت واكنش شيفت آب

ناحيه ولتاژ نرنست شروع در اين ) 4( بر اساس رابطه ،ابراينبن

 يكي از  توليد هيدروژن نيز،همچنين. نمايدبه افزايش مي

. طول اوليه سلول است% 80عوامل افزايش ولتاژ نرنست در 

 نشان دهنده 4 منحني اول و دوم از باال در شكلاختالف بين

همانطور كه مشاهده . سازي در اجزاء كاتد استتلفات فعال

نقش بسيار مهمي در سازي در كاتد تلفات فعالگردد، مي

 علت اين موضوع .ساختار تقويت شده آندي داردكاهش ولتاژ 

 ،ها و همچنينتوان به دماي پايين عملكرد اين سلولرا مي

دماي پايين باعث . محل توليد الكترون در داخل سلول دانست

با افزايش دما . گرددكندي واكنش در سطح الكترودها مي

   گردد كه تلفات در طول سلول، مشاهده مي) 5شكل (

ش تا انتهاي سلول ادامه سازي نيز كاهش يافته و اين كاهفعال

  .  يابدمي

 نشان دهنده 4اختالف بين منحني دوم و سوم در شكل 

الزم به ذكر است كه با . تلفات ناشي از غلظت در كاتد است

توان اختالف بين توجه به كم بودن تلفات غلظت در كاتد نمي

همانطور كه .  دوم و سوم را به درستي نشان دادمنحني

 علت غلظت باالي اكسيژن در كانال هوا و گردد بهمشاهده مي

، تلفات ناشي از ) برابر استوكيومتريك6,375(مقدار اضافي آن 

  .اين پديده ناچيز است

 نشان دهنده 4اختالف بين منحني سوم و چهارم در شكل

گردد مقدار اين همانطور كه مشاهده مي. تلفات اهمي است

اي  اهميت ويژهسازي ازتلفات بعد از تلفات مربوط به فعال

 اگرچه استفاده از ،الزم به ذكر است كه. برخوردار است

صفحات اتصال دهنده فلزي باعث كاهش مقاومت اهمي سلول 

حال تلفات اهمي هرگردند اما بهو كاهش تلفات اهمي مي

 كه از جنس سراميك است ايجاد شده در ساختار جامد سلول

رسانايي الكتريكي و با افزايش دما و افزايش .  استقابل توجه

 مقدار مقاومت SOFCهاي بكار رفته در الكتروني سراميك

    كاهش ، همانطور كه در شكل مشاهده مي گردد،اهمي

 .يابدمي

 نشان 4 اختالف بين منحني چهارم و پنجم در شكل

همانطور كه مشاهده . سازي در آند استدهنده تلفات فعال

 كاتد، مقدار اين تلفات سازي درگردد همانند تلفات فعالمي

توان در آند نيز قابل مالحظه است كه علت آن را مي

سازي در آند با مقدار تلفات فعال. زياد آند دانستضخامت

افزايش دماي سلول يعني در نزديكي خروجي جريان كاهش 

 .يابدمي

 نشان دهنده 4اختالف بين منحني پنجم و ششم در شكل

توجه به ضخامت زياد آند با . تلفات غلظت در آند است

گردد كه مقدار اين تلفات قابل مقايسه با تلفات مشاهده مي

گردد مقدار اين همانطور كه مشاهده مي. غلظت در كاتد است

تلفات در انتهاي سلول به علت مصرف گازهاي واكنش دهنده 

سازي و  در مقايسه با تلفات فعال، اما به هر حالبيشتر گرديده

  . كمتر استچنان اهمي هم

 در حقيقت نشان دهنده ولتاژ 4منحني ششم در شكل

اين ولتاژ .  است65/0عملكرد سلول است كه مقدار آن برابر 

ها ثابت در نظر  در داخل يك استك براي تمامي سلولمعموالً

توان رفتار يك كه با استفاده از اين فرض مي. ودشگرفته مي

  .دهاي استك تعميم داسلول را به كل سلول

هاي سوخت  و كانالPEN توزيع دما در ساختار 5در شكل

گردد همانطور كه مشاهده مي. و هوا نشان داده شده است

هاي نشان داده شده داراي يك شيب منفي در تمامي منحني

علت . نمايدسپس دما شروع به افزايش مي. باشندابتدا مي

كاهش دما مربوط به واكنش تبديل متان است كه يك 

 در ابتداي سلول مقداري گرما ،بنابراين. ش گرماگير استواكن

از سلول گرفته شده و براي تبديل متان مورد استفاده قرار 

شود با گذشت فاصله همانطور كه مشاهده مي. گيردمي

-نمايد كه علت آن نيز واكنشاندكي، دما شروع به افزايش مي

. است) دباشنكه توليد كننده حرارت مي(هاي الكتروشيميايي 

ادامه يافتن واكنش تبديل متان باعث جلوگيري از افزايش 

افزايش گراديان دما در . گرددبيش از حد دما در سلول مي

 نقش بسيار مهمي در جلوگيري از SOFCهاي سلول

توان به اهميت  مي،بنابراين. ها داردكارافتادگي اين سلول

عبارت ه ب.  اشاره نمودSOFCواكنش داخلي تبديل متان در 

  5 هاي نشان داده شده در شكلديگر بررسي و آناليز منحني

دهد كه فرآيند تبديل داخلي سوخت بسيار در نشان مي

بايست با  در عمل ميمعموالً.  با اهميت استSOFCعملكرد 

 نرخ هواي ورودي به ،كنترل فرآيند تبديل متان و همچنين

  . ردهاي سلول را كنترل كسلول، دماي تمامي قسمت

تبديل داخلي سوخت ونقش آن در كنترل دماي سلول 

-تواند منجر به آن گردد كه امكان توسعه و طراحي سلولمي

در حالت معمول، . داشته باشدهايي با طول بيشتر وجود 
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 بخصوص در حالت تقويت شده الكتروليتي SOFCهاي سلول

تواند باعث باشند كه اين موضوع ميداراي طول كمي مي

 طول ،بنابراين. تي از قبيل هزينه زياد و نشتي گرددمشكال

جلوگيري از نشتي زياد را بزرگتر سلول امكان كاهش هزينه و 

هاي مثبت ساختار تواند يكي از ويژگيسازد كه ميميسر مي

  . تقويت شده آندي باشد

  

  
  .، كانال سوخت و كانال هواPENتوزيع دما در ساختار  ):5(شكل 

  

اي از  باال به منظور نشان دادن جنبهردعالوه بر موا

هاي موجود، در هاي مدل و تفاوت نتايج آن با مدلقابليت

 مقايسه ]11[نتايج بدست آمده از مدل با نتايج مرجع  6شكل

هاي ويژه نطور كه اشاره گرديد يكي از جنبههما. گرديده است

ح با در نظر تر انتقال حرارت بين سطومدل حاضر آناليز دقيق

ثيرات تشعشع بين سطوح بعدي و تأرفتن يك مدل شبه سهگ

 سلول و استك به صورت سازيمدل ]11[در مرجع . است

گردد بعدي انجام گرديده كه اين موضوع باعث مي يككامالً

نتايج . ها صرفنظر گرددهاي اتصال دهندهكه از تأثير پايه

 بعدي يكدهد كه در نظر گرفتن مدل كامالً نشان مي6شكل

تواند پارامترهاي عملكردي سلول سازي سلول ميبراي شبيه

اين موضوع از نظر فيزيكي .  را باالتر از مقدار واقعي نشان دهد

-هاي اتصال قابل قبول است زيرا در محلي كه پايهنيز كامالً

 به صورت بسيار وجود دارد واكنش الكتروشيمياييها دهنده

ح موثر ر اين حالت سط د،رو ازاين. گيردمحدود انجام مي

     فرض مدلبنابراين .رددگالكتروشيميايي سلول كم مي

گردد كه اين نواحي به صورت يك ناحيه بعدي باعث مييك

  .فعال محسوب گردند
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مقايسه بين نتايج بدست آمده از اين تحقيق و مرجع   ):6 (شكل

  .رت به منظور نشان دادن تأثير بهبود مدل آناليز انتقال حرا]11[

 
   نتيجه گيري-8

در اين مقاله عملكرد يك پيل سوختي اكسيد جامد تقويت 

سازي از به منظور شبيه.  بررسي قرار گرفتشده آندي مورد

معادالت بقاء جرم، مومنتوم، انرژي در كنار آناليز دقيق 

الكتروشيميايي و در نظر گرفتن سينتيك واكنش سوخت 

 IBM نتايج تست نتايج با استفاده از. استفاده گرديد

د كه در نظر گرفتن آناليز الكتروشيميايي اعتبارسنجي ش

هاي نرژي با در نظر گرفتن تعداد اليهكامل، آناليز دقيق ا

ي هادمايي بيشتر و تشعشع و در نظر گرفتن تغيير كميت

ترموديناميكي و فيزيكي به صورت تابعي از دما از جمله 

ير گزارش شده در  مقادكمينهها به عوامل نزديكي كميت

با معتبرسازي مدل و اطمينان از نتايج .  بودIBMتست 

حاصله، يك ساختار تقويت شده آندي متداول مورد بررسي 

-نتايج حاصل از مدل نشان داد كه تلفات فعال. قرار گرفت

سازي در كاتد بيشترين نقش را در كاهش ولتاژ عملكرد 

 سپس تلفات سازي آند و تلفات فعال،همچنين. سلول دارد

اند اما به علت دماي پايين اهمي نيز در اين ساختار قابل توجه

عملكرد و استفاده از فلزات در ساخت صفحات اتصال دهنده، 

مقدار تلفات اهمي در مقايسه با ساختار تقويت شده 

 كه در آن تلفات اهمي بيشتر از ساير تلفات است، ،الكتروليتي

 كسر مولي گازها در داخل نتايج حاصل از بررسي. كمتر است

% 80ها نيز نشان داد كه فرآيند تبديل داخلي سوخت تا كانال

اين فرآيند  نقش مهمي در كنترل . طول سلول ادامه مي يابد

هايي با طول  امكان ساخت سلول،بنابراين. دماي سلول دارد

تواند در  اين موضوع ميبيشتر در اين ساختار وجود دارد و

به . وگيري از نشتي سلول بسيار مفيد باشدكاهش قيمت و جل

هايي با تعداد سلول كمتر عبارت ديگر در اين ساختار استك

  .تواند طراحي و ساخته شودمي
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