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  چكيده

هاي ولتاژ مـدار بـاز و   رو توسط آزمايشساخته شده در گروه پيل سوختي پژوهشگاه ني اكسيد جامدعملكرد پيل سوختي 
پيـل خريـداري شـده از شـركت     (و نتايج به دست آمده با يك نمونه تجاري  ولتاژ مورد مطالعه قرار گرفت -نمودار جريان

NexTech) (گري نواري به منظور ساخت زيراليه آندي از جنس ريخته از روش. مقايسه گرديدNiO/YSZ  و از روش چاپ
اتصـال مناسـب   نتايج نشان دادند كـه  .  استفاده شد LSMو كاتد از جنس  YSZتوليد الكتروليت از جنس  اي برايصفحه

همچنـين مشـخص شـد    . و همچنين آب بند مناسب نقش مهمي در موفقيت انجام آزمايش دارند هاي جريانجمع كننده
  .اردهاي تجاري موجود دتطابق مناسبي با نمونهساخته شده  پيلكه دانسيته توان 

  
  ولتاژ –پيل سوختي اكسيد جامد، ولتاژ مدار باز، نمودار جريان  :كليديكلمات 

  
  مقدمه - 1

باعـث  امروزه افزايش نياز به انرژي و رو به اتمام بودن منابع فسيلي و همچنين آلودگي ناشي از اسـتفاده از سـوختهاي فسـيلي    
هاي سوختي يكي پيل. رتر با محيط زيست براي توليد انرژي باشندتر و سازگاهايي پر بازدهشده است تا محققين به دنبال روش

آلودگي بسـيار   ،هاي مرسوم توليد انرژياز انواع تجهزات توليد انرژي هستند كه عالوه بر دارا بودن راندمان باالتر نسبت به روش
سـيته  و بدون فراينـد احتـراق بـه الكتري    ها انرژي شيميايي موجود در گازهايي نظير هيدروژن را مستقيمااين پيل. اندكي دارند
شـود تـا   به دليل دماي باالي كاري كه باعث ميسوختي اكسيد جامد  هاي سوختي، پيليان انواع پيلدر م. ]1[كنندتبديل مي

-يع مـ بتوان از كاتاليستهاي ارزان قيمت تر استفاده نمود و همچنين جامد بودن اجزا كه مشكالت الكتروليتهاي سيال را مرتفـ 
سوختي اكسيد جامد قابليـت اسـتفاده از گازهـاي مختلـف نظيـر گازهـاي        عالوه بر اينكه پيل. استكند مورد توجه قرار گرفته

 اسـت و همچنين قابليت توليد انرژي در محـدوده وسـيعي را دارا    استهيدروكربني و منواكسيد كربن به عنوان سوخت را دارا 
  .]3و2[
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كه هر يـك از ايـن    گيردها انجام ميسوختي اكسيد جامد آزمايشات مختلفي بر روي اين پيل هايمنظور بررسي كارايي پيل هب
ــدآزمايشــها خصوصــياتي از پيــل را مشــخص مــي  ــن دســت آزمــايش .كنن ــياز اي ــا م ــدانس  ه ــه طيــف ســنجي امپ ــوان ب ت

Electrochemical Impedance Spectroscopy(الكتروشيميايي
بـه كمـك طيـف سـنجي امپـدانس      . ودنمـ و منجني جريان ولتاژ اشاره  ) 

ولتـاژ انـواع   -انز منحنـي جريـ  بـا اسـتفاده ا  . ]4[ توان مورد مطالعه قـرار داد مقاومتهاي اهمي و يوني اجزاي مختلف پيل را مي
 گـردد گيرد و با توجه به منحني به دست آمده خصوصيات اجزاي پيـل مشـخص مـي   قرار ميل مورد مطالعه پالريزاسيون در پي

متشـكل از سـه بخـش افـت     ولتـاژ  -جريـان هـر نمـودار   . كه تابع دانسـيته جريـان باشـد   است افت ولتاژي ريزاسيون پوال. ] 5[
شـكل  ( باشـد مي ) Concentration polarisation( و افت غلظتي )Ohmic polarization( ، افت اهمي ) Activation polarisation( اكتيواسيون

  :شودت مدار باز سيستم تعريف ميبراي حال 1رنست طبق فرمول ولتاژ ن .)1
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 Fگازهـا،  جهاني ثابت  R. باشندها مربوط به اكسيژن در سمت كاتد و هيدروژن و آب در سمت آند ميفشار جزئيدر اينجا كه .
 .شوندهاي مختلف باعث انحراف از ولتاژ نرنست ميودار پالريزاسيوندر هر قسمت از نم .باشددماي مطلق مي Tثابت فارادي و 

  
  هامنحني پوالريزاسيون با تفكيك انواع افت -1 شكل

  
از در اين ناحيه، بعد از گرفتن جريان و عبور از ولتاژ مدار ب. است 1نخستين افت در  نمودار جريان ولتاژ مربوط به افت فعالسازي

بـه محـض بسـته شـدن     . باشدكند كه علت آن ساختار الكترودها و بخصوص انرژي فعال سازي اجزا ميبه يكباره ولتاژ افت مي
ها، پتانسيل پيل نسبت گردند كه به دليل انرژي فعالسازي اين واكنشها در دو طرف آغاز مي، واكنشپيلمدار و عبور جريان از 

  .كندپيدا ميبه حالتي كه مدار باز است افت 
اين ناحيه از افت مربوط به تمام مقاومتهايي است كه بـر  . دومين افت رخ داده در نمودار جريان ولتاژ مربوط به افت اهمي است

ند وكاتـد در برابـر   در برابر عبور يونهاي اكسيزن و آ اين عوامل عبارتند از مقاومتي كه الكتروليت. ها وجود داردسر راه عبور يون
ايـن مقاومـت بـه    . همچنين افت اهمي به اتصاالت بكار رفته در مجموعه تست نيـز وابسـته اسـت   . كنندكترون ايجاد ميعبور ال

بـا  . بسـتگي دارد ) مقاومت اتصال( هاي جريانهكنندالكتروليت، الكترودها، اليه بين الكترود والكتروليت و بين الكترودها و جمع

                                                            
1- Activation polarization 
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ل توجهي ميزان مقاومت الكتروليت بيشـتر از الكترودهـا بـوده و همچنـين بـا در نظـر       توجه به مقادير اين مقاومت، بصورت قاب
  . شودمختص الكتروليت در نظر گرفته مي ،گرفتن اتصاالت مناسب، اين ناحيه از افت

) سـوخت (الكتروليـت، هيـدروژن  -براي انجام واكنش در سطح مشترك آند. باشدقسمت پاياني نمودار مربوط به افت غلظتي مي
الكتروليت برسد، سپس با يونهاي اكسيژن كه از سطح الكتروليت -بايد از نواحي متخلخل آند عبور كرده و به سطح مشترك آند

ها از مدار خارجي عبور كـرده و بـه سـطح    هاي حاصل از اين واكنشسپس الكترون. اند، واكنش داده و آب تشكيل شودگذشته
خار آب و سوخت از آند و اكسيژن از كاتد، با مقاومتهايي روبرو است و همواره بايد حالت بنابراين عبور مولكولهاي ب. كاتد برسند

  . تعادلي برقرار باشد تا واكنش و انتفال يوئن در تعادل باشد
شود و مربوط به عـواملي همچـون دانسـيته جريـان، فشـار جزئـي گازهـا و        افت ناشي از نفوذ گازها بنام افت غلظتي ناميده مي

پارامتري بنام دانسيته جريان محدود كننده آند وجود دارد كه طي آن ميزان فشار جزئي سـوخت  .  باشدآند و كاتد ميساختار 
با افزايش ضخامت آنـد و همچنـين   . رسدرسد و ولتاژ به عددي در حدود صفر ميالكتروليت به صفر مي -در سطح مشترك آند

ديدگاه تركيب درصد سوخت، با افزايش فشار جزئـي سـوخت، افـت كـاهش      از. يابدكاهش تخلخل، ميزان اين افت افزايش مي
  .]5[ يابدبا كاهش ضخامت الكترودها، افت غلظتي كاهش ميهمچنين . يابدمي

ولتـاژ و   -دست آوردن نمودار جريان در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از آزمايشهايي نظير ولتاژ مدار باز و همچنين به
عملكرد پيل سوختي اكسيد جامد توليد شده در گروه پيل سوختي پژوهشگاه نيرو مورد مطالعـه قـرار گيـرد و     ارهاتفسير نمود

 .گيـري مـورد بررسـي قـرار گيـرد     يل و همچنين كيفيت مجموعه اندازهكيفيت پهمچنين با استفاده از اطالعات به دست آمده 
  .يسه خواهند شدتجاري مقا هايمده با نمونهضمن اينكه نتايج به دست آ

  
  مراحل انجام كار  -2

مـواد اوليـه مـورد    . تك سل پيل سوختي مورد استفاده در اين پژوهش در داخل گروه پيل سوختي پژوهشگاه نيرو ساخته شـد 
بـراي   . بـه عنـوان كاتـد    LSMبه عنوان الكتروليـت و   YSZبه عنوان آند،  NiO/YSZاستفاده براي ساخت تك سل عبارتند از 

اي بـر روي زيراليـه   گري نواري استفاده شد و سپس الكتروليت توسـط روش چـاپ صـفحه   اليه آندي از روش ريختهساخت زير
اي اعمـال گرديـد و در   اليه كاتدي نيز توسط روش چاپ صفحه. درجه سانتيگراد سينتر شد 1450آندي اعمال شد و در دماي 

 نشان 1جدول و همچنين مشخصات آن در  3شده در شكل ته ساخپيل . )2شكل (درجه سانتيگراد سينتر گرديد  1200دماي 
همچنـين الكترودهـا   . شود الكتروليت كامال متراكم است و به خوبي سينتر شده استهمانگونه كه مشاهده مي .داده شده است

  .باشندنيز داراي تخلخل كافي مي
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  مراحل ساخت تك سل پيل سوختي اكسيد جامد - 2شكل 

  
  ل ساخته شدهمشخصات پي -1جدول 

 )ميكرومتر(ضخامت   تركيب  اليه
  YSZ 10 الكتروليت

  NiO/YSZ800  آند
  LSM 30  كاتد

  
در داخل گروه  الف -4اي مطابق شكل هاي عملكردي بر روي تك سل پيل سوختي اكسيد جامد مجموعهبه منظور انجام تست

ن دو واشر ميكايي اشباع شده با اسيد بوريـك، كـه   تك سل پيل سوختي ميا. پيل سوختي پژوهشگاه نيرو طراحي و ساخته شد
قرار گرفتـه و پـس از اتصـال سـيمهاي      پيلهاي جمع كننده جريان در دو طرف مش. گيردهستند قرار مي آب بند داراي نقش

، آب پيـل سـپس مجموعـه   . شـود نقره به مشها مجددا سيستم توسط دو واشر ميكايي اشباع شده با اسيد بوريك آب بندي مي
شوند كه ايـن دو لولـه سـراميكي    گيرند و توسط فشار مكانيكي محكم ميندها، مشها و سيمها ميان دو لوله سراميكي قرار ميب

  .)ب -4شكل (گيرد در نهايت اين مجموعه داخل يك كوره الكتريكي قرار مي. را به عهده دارند پيلوظيفه رساندن سوخت به 
  

)الف( )ب( 
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  ريز ساختار پيل ساخته شده) ، بشده پيل ساخته) الف -3شكل 

  

 

    
  )ب)                                           (الف(

  مجموعه تست در داخل كوره )، بمجموعه طراحي شده به منظور تست تك سل پيل سوختي اكسيد جامد)الف - 4شكل 
 

دماي كوره با ) با استفاده از سنسور هيدروژن(پس از قرار دادن مجموعه تست در داخل كوره و اطمينان از عدم نشتي مجموعه 
الزم به ذكر است كـه بـه دليـل اسـتفاده از سـيمها و      . افزايش يافت C°700تا  تحت دمش گاز نيتروژن دقيقه بر C°1سرعت 

و همچنـين  ) اكسيژن و هيدروژن(به منظور كنترل گازهاي واكنشگر . انجام شد C°700اي تمام تستها در دماي هاي نقرهمش
  .استفاد شد) 5شكل ( Wonatech WFCTS 3.0 سيستم تست پيل سوختيداده برداري از پيل از 
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 Wonatech WFCTS 3.0سيستم تست پيل سوختي  -5شكل 

  
اطالعات مربوط به ولتاژ و جريـان سيسـتم بـه طـور     . ژن و اكسيژن وارد سيستم گرديدندهيدرو C°700پس از رسيدن دما به 

بـراي بـه   . گرديدندذخيره  Wonatech WFCTS 3.0 سيستم تست پيل سوختياتوماتيك با توجه به برنامه تعيين شده توسط 
دقيقه  3جاروب شد و در هر گام به مدت  05/0آمپر با گامهاي  7/0آمپر تا  05/0جريان از  ،ولتاژ –دست آوردن نمودار جريان 
  .داده برداري صورت گرفت

  
  نتايج و بحث -3

هيـدروژن بـا   (با وارد كردن گازهاي واكنشگر . در حالت مدار باز صفر است پيلولتاژ  ،پيش از ورود گازهاي واكنشگر به سيستم
دقيقـه بـه    10 ا شيبي قابل توجه در زماني حدودكند و بولتاژ شروع به افزايش مي) ccm300و اكسيژن با دبي  ccm100دبي 

افـزايش شـديد در ابتـداي    . يابـد پس از اين زمان ولتاژ با شيبي بسيار كم افزايش مي. )6شكل ( رسدولت مي 85/0حدود عدد 
هـدايت   هم نقش كاتاليست را بر عهده دارنـد و هـم   باشد كهمي Niو بوجود آمدن ذرات  NiOفرايند به دليل احيا شدن ذرات 

كننـد كـه منجـر بـه افـزايش      واكنشهاي آندي شروع به انجام مي NiOبا بوجود آمدن ذرات . كنندآند برقرار ميالكتريكي را در 
 NiOاحيـا شـدن ذرات   . يابددر آند شيب افزايش ولتاژ نيز كاهش مي NiOبا احيا شدن قسمت عمده ذرات . شوندولتاژ پيل مي

دهد ايند احيا تخلخل آند را افزايش ميشود به دليل كاهش حجم ناشي از فرجام واكنش در آند ميعالوه بر اينكه باعث ان Niبه 
  .دهدو مقاومت آند را در برابر حركت گاز كاهش مي

كه نشاندهنده  ،پس از پايدار شدن ولتاژ مدار باز . )6شكل ( شودپايدار مي 92/0زماني حدود يك ساعت ولتاژ در حدود  از پس
. ثبت ولتاژ معادل به دسـت آمـد  و  پيلبا اعمال جريان به  پيلولتاژ  -امل آند در محيط هيدروژن است، نمودار جرياناحياي ك

ها به سـطح آنـدي و كاتـدي و يـا عـدم اتصـال       نكته قابل توجه در اين مرحله اين است كه در صورت عدم اتصال مناسب مش
ر امكان دارد كه ولتاژ مدار باز پيـل بـه پايـداري نرسـد كـه در ايـن       ها و همچنين نشت گازهاي واكنشگمناسب سيمها به مش

  ). 7شكل (توان نمودار ولتاژ جريان را با دقت مناسب به دست آورد صورت نمي
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  نمودار ولتاژ بر حسب زمان - 6شكل 

  

  
  ها با سطح آندي و كاتديناپايداري ولتاژ مدار باز به دليل اتصال نامناسب مش - 7شكل 

  

نمودار به دست آمده از پيل . آمپر به دست آمد 05/0، نمودار جريان ولتاژ با اعمال جريان با گامهاي  OCVپايدار شدن پس از 
به منظور ارزيابي اطالعات به دست آمده، آزمايشات عملكردي بر روي تـك سـل    .نشان داده شده است 8ساخته شده در شكل 

مشخصـات  . كه به صورت تجاري در دسترس است نيز انجام شد NexTechپيل سوختي اكسيد جامد خريداري شده از شركت 
نيـز   starckتوسط شركت  ده با نتايج گزارش شدههمچنين نتايج به دست آم. نشان داده شده است 9در شكل  NexTech پيل

نشـان داده شـده    8ها در شـكل  نتايج اين آزمايش .ارائه شده است 2نيز در جدول   starckمشخصات پيل شركت  .مقايسه شد
  . است

  starckمشخصات پيل شركت  - 2جدول 
  ضخامت ماده نوع اليه

  456-55 متخلخلNiO/YSZ پايه آندي
  10-5 متخلخلNiO/YSZ آند

  4-6 متراكمYSZ الكتروليت
  LSM  60-30وYSZ/LSMاليه مضاعف كاتد
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  C°700در دماي  starckو نتايج گزارش شده توسط شركت  NexTechپيل پيل توليد شده، نتايج آزمايشات انجام شده بر روي  -8شكل 

  

  
  NexTech پيلمشخصات - 9شكل 

  

طبـق   OCVاز آنجا كه مقدار . ها بسيار نزديك به يكديگر استتمام پيل) OCV(شود پتانسيل مدار باز همانگوه كه مالحظه مي
لذا معيار مناسـبي جهـت تعيـين ميـزان آب      ،باشدش ميتابعي از فشارهاي جزيي گازهاي واكنشگر و محصوالت واكن 1فرمول 

بسـيار نزديـك    starckگزارش شده توسط شركت  OCVبه دست آمده با مقدار  OCVاز آنجا كه مقدار . باشدبندي سيستم مي
ادي توان گفت كه آب بندي سيستم به نحو مطلوبي انجام شده است و اطالعات به دست آمده از اين سيستم تا حد زياست مي

-در نظر گرفته مي ASR(1(به عنوان مقاومت ويژه سطحي  7/0شيب منحني در ولتاژ ] 6[طبق استاندارد  .قابل اعتماد هستند

پيل سـاخته شـده و پيـل شـركت      ASRشود كه ميگزارش شده است، مشاهده  3كه در جدول  ASRشود؛ با توجه به مقادير 
starck  اما  هستندبسيار به هم نزديكASR پيل NexTech   نسبت به اين دو نمونه كمتر است كه نشان دهنده مقاومت كمتـر

شود كه پالريزاسيون غلظتـي  جريان ولتاژ نيز مشاهده ميبا توجه به قسمت انتهايي نمودار . باشدمي NexTechالكتروليت پيل 
با شـيب بسـيار كمتـر در     NexTech در حقيقت نمودار پيل. دارد starckبسيار كمتر از پيل ساخته شده و پيل  NexTechپيل 

كه اين امر نشاندهنده تخلخل مناسبتر و مقاومت كمتر اين پيل در برابـر عبـور گـاز و     )افت غلظتي( كندانتهاي نمودار افت مي
در ميان اين سه پيـل دانسـيته تـوان پيـل     . ها تقريبا مشابه يكديگر استدانسيته توان اين پيل. خروج محصوالت واكنش است

                                                            
1- Area Specefic resistance 
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NexTech  پيل 15/0حدود ،starck  شود كه دانسيته توان پيـل  مالحظه مي. است 13/0و پيل ساخته شده حدود  14/0حدود
در مقايسـه بـا    NexTechنكته قابل توجه اين است كه منحني دانسـيته تـوان پيـل    . هاي تجاري استساخته شده در حد پيل

  .كنددوپيل ديگر با شيب بسيار كمي افت مي
  

  C°700هاي مختلف در دماي پيل ASRمقادير  - 3جدول 
  )ASR )Ωمقدار   نوع پيل

  NexTech 55/0پيل 
  starck 8/0پيل 

  87/0  پيل ساخته شده
  

شود كه به طور كلـي پيـل سـاخته شـده     با مقايسه نتايج به دست آمده از پيل ساخته شده و دو نمونه پيل تجاري مشاهده مي
بهينه سازي پارامترهايي نظير ضخامت الكتروليت، دماي سينترينگ الكتروليت، تخلخل الكترودها اما با . كارايي قابل قبولي دارد

  .توان كارايي و دانسيته توان خروجي پيل را افزايش دادو غيره مي
  
  گيرينتيجه -4

رسـي قـرار   عملكرد تك سل پيل سوختي اكسيد جامد ساخته شده در گروه پيل سوختي پژوهشگاه نيـرو بـا موفقيـت مـورد بر    
 C°700در دمـاي   يكسـاعت نتايج نشان دادند كه مدت زمان الزم جهت احياي آند در محيط هيدروژن خـالص حـدود   . گرفت

نتايج نشـان  . توان ولتاژ پايداري در حالت مدار باز به دست آوردبا استفاده از اتصاالت مناسب و همچنين آب بندي مي. باشدمي
تجاري است، امـا   هاياست كه در حد دانسيته توان نمونه W/cm2 14/0دانسيته توان حدود  دادند كه پيل ساخته شده داراي 

 تجاري است كه با انجـام اصـالحاتي بـر روي اجـزاي پيـل       هايپايداري دانسيته توان نمونه ساخته شده تا حدي كمتر از نمونه
  .هايي با عملكرد بهتر به دست آوردتوان پيلمي

  
  و قدرداني تشكر -5

  .در انجام اين تحقيق  تشكر مي گردد) سانا(از حمايت هاي مالي سازمان انرژي هاي نو ايران 
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