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چكیده
 بهوسيله دمای عملياتی باالی پيلل.شيميایی پيل سوختی انجام میگيرد-تبدیل انرژی شيميایی به انرژی الكتریسيته بهواسطه دستگاه الكترو
0
0
 این پدیده ممكن است. تنش گرمایی به وجود آمده که عامل اصلی شروع و انتشار ترک است،)6777 C  و377 C سوختی اکسيد جامد (بين
 هدف این پژوهش ارائه روشلی بلرای پليشبينلی شلروع. قبل از عمر مفيد آن باشدSOFC  ناپایداری ساختار و توقف عمليات،باعث نشت گاز
 در ایلن روا از یلرید شلدت تلنش و. دما و توزیل تلنش محاسلبه ملی شلود. صفحه ای متخلخل ناهمسانگرد استSOFC ترکها در یك
 نتایج تحقيق نشان داد که باالترین تنش گرمایی.انتگرالجی مواد برای پيشبينی شروع ترک در داخل آند و کاتد متخلخل استفاده شده است
. افزایش مییابلد%6/2  به ميزان، یخامت الكترود کاتد در سمت چپ، به عالوه.در گوشههای باالی کاتد و در گوشههای پایين آند رخ میدهد
. شروع ترک در سمت چپ بين گوشههای باالیی و پایينی کاتد رخ میدهد،درنهایت
 شلروع، یرید شلدت تلنش، تنش گرمایی، المانهای محدود، دیناميك سياالت محاسباتی، پيل سوختی اکسيد جامد:واژههای کلیدی
ترک
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ABSTRACT
A fuel cell is an electro-chemical tool capable of converting chemical energy into electrical
energy. The high operating temperature of the solid oxide fuel cell (SOFC), (between 700oC to
1000oC), causes thermal stress which is the origin of crack initiation and propagation. Thermal
stress causes gas escape, structure variability and SOFC operation cessation before its lifetime.
The purpose of the current paper is to present a method that predicts the thermal stress
distribution and forecasts the beginning of fissure or crack occurrences in an anisotropic porous
electrode of the planar SOFC. The governing coupled non-linear differential equations of heat
transfer, fluid flow, mass transfer, mass continuity, and momentum are solved numerically. A
code based on computational fluid dynamics (CFD), computational structural mechanics and
finite element method (FEM) is developed and utilized. The results show that the highest
thermal stress occurs at the lower corners of anode and the upper corners of cathode. The
cathode’s thickness at the left side increases by 1.5% and the concentrated temperature and thus
the fissure occurs between the top and bottom left corners of the cathode.
Keywords: Solid oxide fuel cell, Computational fluid dynamic, Finite element, Thermal stress, Stress intensity
factor, Crack initiation
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-1مقدمه 
یكی از اميدوارکنندهترین فناوریهای انلرژی جدیلد از ن لر
کارایی انرژی باال ،استفاده از پيلهای سوختی اسلت کله بلا
محيطزیست سازگار و دارای تنلوع سلوختی ملیباشلد .]6
پيلهای سلوختی ،از دسلتگاههلای الكتروشليمياییانلد کله
انرژی شيميایی یك سوخت را مستقيماً به انرژی الكتریكلی
6
و گرمایی تبلدیل ملیکننلد .پيلل سلوختی اکسليد جاملد
( )SOFCsکه یكی از انواع مختلف پيلهای سلوختی اسلت،
0
0
به علت دامنه دمایی عملياتی بلاال (  )6777 C - 377 Cو
همچنين کارایی و انعطافپذیری سوخت ملورد توجله قلرار
گرفته است  .]5-3با این وجود ،استفاده از این پيلها هنلوز
با چالش های بسياری از قبيل کاهش هزینه و افلزایش عملر
عمليللاتی مواجلله اسللت کلله بلله پلليشبينللی و پيشللگيری از
تنشهای گرمایی داخلی نياز دارند .]4

تللنش ارارتللی بلله وسلليله هللر تدييللری در دمللا ایجللاد
میشوند .با توجه به گرما و تديير دما ،این تنش ها می تواند
منجر به شكست یا تديير شكل پالستيك شود .تديرات دملا،
انبساط یا انقباض ارارتی و تدييرات ناگهانی ارارتی عوامل
تاثيرگذار بر تنش ارارتی هستند .تنش ارارتی بله یلرید
انبساط ،که از یك ماده به ماده دیگر متفاوت است وابستگی
زیادی دارد .]2-1
در طول دو دهه گذشته ،استفاده از  SOFCو مقالههلای
تحقيقاتی ،آزمایشگاهی و علددی درایلنبلاره بلهطلور قابلل
توجهی افزایش داشته است  .]3-63املروزه اکرلر محققلان
روی تنش گرملایی درون  SOFCتمرکلز دارنلد  ]64-63و
میتوان به هو و کوسينسلكی اشلاره نملود کله ملدلسلازی
عددی پيلهای سوختی اکسيد جاملد صلفحهای را مطالعله
قرار دادند .همچنين میتوان به کار سليك و همكاران اشاره
داشت که تحليل گرمایی و تنش دو بُعدی در فصل مشترک
آند و الكتروليت یك پيل سوختی اکسليد جاملد را بررسلی
نمودند.
تحليل تنش پسماند یلك پيلل سلوختی اکسليد جاملد
ميكرو-لوله ای توسط کونگ و همكاران را مطالعله شلد و در
این پلژوهش بله طلور وسلي بله تلنش گرملایی  SOFCدر
آزمللایشهللا و مللدل عللددی پرداختلله شللد  .]61پيللانكو و
همكاران مدلسازی تنشهای گرمایی در یك مجموعه پيلل
)SOFCs (Solid Oxide Fuel Cell

1

سلوختی اکسليد جامللد ميكلرو لولللهای را مطالعله نمودنللد.
در ایلللن پلللژوهش ،تلللنشهلللای پسلللماند القلللا شلللده در
آند -الكتروليت-کاتد الیههای پيل سلوختی بله هلم جلوا
خورده و اثلر گرادیلان دملای فضلایی روی توزیل تلنش در
مجموعه  SOFCرا بررسلی شلد .پيلانكو همچنلين ،تجزیله
پيل های سوختی اکسيد جامد دمای واسط پشلتيبانی شلده
با آند را تحت ااالت شكست مختلف را با همكارانش تحليل
نمود .مدل آنهلا جریلان سليال ،الرارت و انتقلال جلرم را
به صورت مجزا ال نمود .بلا ایلن وجلود ایلن ملدل تجزیله
گرمایی و شروع ترک را پوشش نمیداد .]63
زی و همكران ،نشان میدهند کله لبله پيلل بيشلتر در
معرض ترک خلوردگی اسلت .تلرک لبله و تلرک وسلط در
رابطهای الكترود اند -الكتروليت معرفی میشوند ،به من لور
بررسی انتشار تلرک در طلی فراینلد خنلكکننلده در پيلل
سوختی کنگرهای ،ترکها به آرامی منتشلر ملیشلوند .پيلل
سوختی موج دار کمتر به شروع ترک نسبت به پيل سوختی
صفحهای بدون موج تمایل دارد .]61
زی و همكللاران ،خصوصلليات مللاده الیلله سللطحی ،و
تنشهای ارارتی شامل تلنش پرشلی و تلنش نارملال بلين
الكترودهللا و الكتروليللت را بررسللی کردنللد .آنهللا بللرای
شبيهسازی تنش ارارتلی از ملدل الملان محلدود اسلتفاده
کرده و نتيجه عددی را با نتيجه تئوری مقایسه کردند .آنها
تاثير یخامت الیه سلطی در توزیل تلنشهلای ارارتلی را
مطالعه کردند .]69
وانغ و همكاران ،مشخصات دما با توجه به نقلاط دملایی
اندازهگيری شده در استاک پيل سوختی را بررسلی نمودنلد.
0
هنگامی که پيل سوختی استاک از دما اتاق تا  177 Cگرم
میشود ،به ویوح میتوان دید که بيشترین تنش در گوشله
قطعات ظاهری میشوند .تاثير غل لت تلنش ملورد بررسلی
قرار گرفته است .نتایج نشان میدهلد کله یلرید ارارتلی
نقش مهمی در توزی تنش ارارتی دارد .]57

هدف از این مطالعه ارایه یلك روا بلرای پليش بينلی
شروع یك ترک در محليط متخلخلل غيلر همسلانگرد پيلل
سوختی صفحهای اسلت .معلادالت الاکم غيرخطلی جفلت
شده بهصورت عددی بلرای انتقلال الرارت ،جریلان سليال،
انتقال جرم پيوستگی و تكانه ال شدهاند .یلك کلد علددی
مبتنی بر روا بلر روا اجلزای محلدود نگلارا و توسلعه
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یافته است .این کد معادالت دارسلی و نلاویر – اسلتوک را
برای اندرکنش ارارت و جریان و برای محاسبه توزی دما و
تنش ال می کند .علالوه بلرآن ،از یلرید شلدت تلنش و
انتگرال  Jبرای پيشبينی آغاز کلرد درون محليط متخلخلل
آند و کاتود بهره میبرد.
-2تعریفمسئله 

تصویر شماتيك مسئله در شلكل  1نشلان داده شلده اسلت.
همان طور که در شكل  1مشخص است ،پيل شلامل  2الیله
آند ،کاتلد ،الكتروليلت ،کانلال هلوا و کانلال سلوخت اسلت.
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رفتار سيال مانند یك گاز ایدهآل و جریان بهصورت پایا،
دوبعللدی ،تللراکمپللذیر و آرام در ن للر گرفتلله شللده اسللت.
همچنين فرض می گردد تمامی خواص سيال بلا دملا تدييلر
کند ،الكتروليت غيرقابل نفوذ باشد و الكترودهلا بلهگونلهای
انتخاب شدهاند که از واکلنشهلای ( )6و ( )5و ( )3تبعيلت
نمایند.
اکسایش آندی برای هيدروژن ،کاهش کاتدی برای
اکسيژن و واکنش کلی به ترتيد مطابق با معادالت ( )6و
( )5و ( )3میباشند
جدول( :)2پارامترهای هندسی .SOFC

جداول  1و  2به ترتيد خواص ماده و پارامترهلای هندسلی
این مدل را نشان میدهند.

17
7/32
7/52
17
7/71
17
7/76
17

شکل( :)1پيل سوختی اکسيد جامد .]57

()6

جدول( :)1خواص ماده .SOFC

()5

کاتد

الكتروليت

آند

LSM

YSZ

Ni-YSZ

مواد

7133

0783

0183

3

07

217/117

78

عرض کانال
ارتفاع کانال
یخامت آند
عرض آند
یخامت کاتد
عرض کاتد
یخامت الكتروليت
عرض الكتروليت

)(mm
)(mm
)(mm
)(mm
)(mm
)(mm
)(mm
)(mm

H 2  O2  H 2O  2e
1
O2  2e  O 2
2
1
H 2  O2  H 2O
2

()3

چگالی) (kg/m

مدول االستيك

-1-2بقایجرموتکانه

 3/00

3/010

3/21

نسبت پواسون

177

002/270

117

استحكام تسليم
کششی )(MPa

معادله پيوستگی در الك6ترود متخلخل بهصورت زیر است
:]56

133

1333

133

استحكام تسليم
فشاری )(MPa

131

-

131

11/8*13-8

13/0*13-8

12/2*13-8

یرید انبساط
ارارتی)(K-1

13-12

-

13-12

نفوذپذیری )(m2

131/31

-

10117

هدایت الكترونيكی
مؤثر)(S/m

3/71005

-

 3/71005

1/25

1/81

 1/0

)(GPa

مساات ویژه سطح
-1

) (m

هدایت یونی مؤثر

()4

.( u)   j R j

معادله تكانه برای جریان ساکن و تراکمناپذیر در
الكترودهای متخلخل بدون نيروی اجمی بهوسيله قانون
دارسی بيان میشود .]55

()2


2
)  u.u  .( pI  (u  (u )T )  (.u ) I

3

  g  ( )u
k

()S/m

یرید شدت تنش
)(MPa × m0. 5

DGM: Dusty Gas Model

1

Dik: Diffusion coefficient in Fick’s Law
DKN: Knudsen diffusivities

2
3
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که در آن u ،سرعت جریان k ،نفوذپذیری  ،ویسكوزیته
ترمودیناميكی و  Pفشار مطلق است .انتقال تكانه در کانال
هوا و سوخت بهوسيله معادله ناویر -استوک نشان داده
میشود.
()1

eff
 ) DDGMبهصورت زیر تعریف میشود :]53
( ,ik


 

) ( )( Dik .DKN ,ik

()66

) ( Dik  DKN ,ik

 (u.)u  .[ pI   (u  (u)T ]  F
که در آن،

-2-2بقایگونه 
برای یك گونه ،معادله گونه بهوسيله رابطه ( )3تعيين
میشود :]55

. ji   (u.)i  Ri

()3

که در آن j j ،بردار شار جرم نسبی i ،کسر جرمی  iامين
گونه و  R iعبارت منب

است که شامل رسوب جرم یا

ساخت جرم  iامين گونه میشود . j j ،عبارت نفوذ و دارای

وااد  mol .m 2 .s 1است  (u , )i ،انتقال ارارت به
روا جابجایی و  نماد چگالی است .با استفاده از معادالت
ماکسول -استفان برای سيستمهای چند جزئی ،بردار شار
جرم نسبی میتواند بهصورت زیر نوشته شود :]62
ji    wi  Dik d k

()1

نيروی محرک برای نفوذ گونهها در یك مخلوط گاز
ایدهآل  d kو  D ikنفوذپذیری چند جزئی مصنوعی
که بهصورت زیر محاسبه میشود :]53

6

DKN ,ik

است

eff
DDGM
,ik

نفوذپذیریهای نادسن است و بر اسلا

تئوری جریان مولكولی آزاد محاسبه میشود
4
) RuT ( M i  M k
 M j .M k

()65

:]62
eff
DKN
,ik 

3re

 reشعاع مؤثر منفذ و  R uثابت جهانی گازها است.
همانطور که قبالً بيان شد ،الیه الكتروليت نفوذناپذیر است
و هيچکدام از گونهها نمیتوانند نفوذ کنند.
-0-2بقایانرژی 
معادله انرژی برای جریان الیهای ،پایا ،تراکمناپذیر و سرعت
پایين بهصورت زیر است :]54
.( C pu.T  K T )  Q

()63

k

که در آن  ،چگالی C p ،ظرفيت ارارتی در فشار ثابت و
 Qمنب

ارارتی است که بهعلت مقاومت انتقال

الكترونيكی یون در هر یك از سهالیه بهوجود آمده است و
بهصورت زیر تعيين میشود:

12

()9

( )DGMبهکار گرفته میشود .نفوذ  DGMمؤثر یرید

 1
1 



M M
Dik  1.883 102 T 1.5  i 2 k 
p ik  D

jio2

()64

که در آن σ ،طول مشخصه است و براسد آنتگسترم بيان
میشود D ،انتگرال برخورد-نفوذ و  Mوزن مولكولی
است .برای در ن ر گرفتن مقاومت انتقال جرم در
الكترودهای متخلخل ،نفوذپذیریهای مصنوعی چند جزئی
بهوسيله معادله زیر تصحيح میشود :]53

()67
Dikeff  ( ) Dik

و در آن  ،پيچخوردگی محيطهای متخلخل است .برای در
ن ر گرفتن نفوذ نادسن در منافذ کوچك ،مدل گاز داستی

Fick

1

 io

Q

 j joو   ioبه ترتيد چگالی جریان یونی و رسانایی هستند
]63؛ که در آن  eپتانسيل الكترونيكی و  iپتانسيل
یونی V oc ،ولتاژ مدار باز است که از معادله نرنست محاسبه
میشود

:]1

T

()62

4

V
 1.317  2.769  10
OC

12
pH O . p
2
ref 


12
RuT 2 F ln  pH . p
2
O2


که در آن Pref ،فشار کل و  Fثابت فارادی است.
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-5-2تنشگرمایی 

انجام میگردد .در ابتدا کرنش گرمایی )  (T T ref
تنش گرمایی   iiبهوسيله
محاسبه گشته و سپ
کرنش   iiتعيين شده که بهصورت زیر تعریف میشود
:]52

()61

1
) ( xx  v yy )   (T  Tref
E

()63

1
) ( yy  v xx )   (T  Tref
E

 yy 

()61

1
 xy
2G

 xy 

 xx 

کرنش مكانيكی  ،یرید

انبساط گرمایی T ،دما  T refدمای مرج کرنش،

نسبت

E

یانگ و  vنسبت پواسون است .مدول برشی  Gبهصورت زیر
تعریف میشود:

E
)2(1  v

()69

G

با بازنویسی معادالت ( )52و ( )51تنش به ترتيد در
جهت  xو  yبهصورت زیر خواهد بود:

2 xy 

که در آن u ،و  vتديير مكان است.

-0-2بقایتکانهبرایمکانیکجامدات 
معادله ارکت بهصورت زیر است

 xx 

که در آن،

u v

x x

()52

در این پژوهش ،شناسایی شروع ترک بهوسيله تنش گرمایی

1
) ( xx  v yy
E

59

:]51

 ij , j  X i  ui

()51

با در ن ر گرفتن نيروی اجمی  X iو شتاب ذرات داخل

u
ماده  iبرابر صفر ،معادله ارکت بهصورت زیر در میآید:

 ij , j  0

()53
یا

 xx  xy

0
x
y
 yx  yy

0
x
y

()51
()59
و

 xy   yx

()37
-8-2معادلهناویر 

()57

v
1 v
(
]))  (T  Tref
1  2v
v

 xx  2G[ xx 

()56

v
1 v
(
]))  (T  Tref
1  2v
v

معادالت ناویر که معادالت تديير نيز مكان ناميده میشوند،
با افزودن ترمو-االستيسيته به ترتيد در جهت  xو  yبيان
میشوند :]52

 yy  2G[ yy 

()36

) (  

 xy  2G xy

()35

()55

e
T
 2u  (3  2 )
X 0
x
x
e
T
(   )  2u  (3  2 )
Y  0
y
y

که در آن e ،بهصورت زیر بهدست میآید:

-7-2معادلهکرنش-جابجایی 
معادالت کرنش -جابجایی که همچنين معادالت سينماتيك
یا تديير شكلهای بسيار کوچك نام دارند و بهصورت زیر
میباشد :]51
()53

u
x

 xx 

()54

v
y

 yy 

()33

u v

x y

e

نيروهای اجمی  xو  yبرابر با صفر هستند .
و  ثابتهای االستيك لِيم و به ترتيد بهصورت زیر تعریف
میشوند:
()34
()32

vE
)(1  v)(1  2v
E
 G 
)2(1  v
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با جایگزینی معادالت ( )47و ( )46در معادالت ( )33و
( ،)31معادالت تديير مكان براسد مدول یانگ به ترتيد
بهصورت زیر بهدست میآیند :]51
E
 u v
(  )
2(1  v) x x y
E
 E T
 2u 
0
)2(1  v
1  v x

()31

E
 u v
(  )
2(1  v) y x y
E
 E T
2v 
0
)2(1  v
1  v y

()33
که در آن  2 ،عملگر الپال

  ijمؤلفههای تنش  ij ،مؤلفههای کرنش و  n iمؤلفههای
بردار نرمال را نشان میدهند .برای یك مورد تنش صفحهای
و یك ماده االستيك خطی ،رابطه انتگرال جی با یرید
شدت تنش بهصورت زیر است:
2
I

K
E

()45
که در آن،

E

j

مدول یانگ است.

-0شرایطمرزی 
 سوخت و اکسيداسيون بهصورت گازهای ایدهآل و
خواص فيزیكی مخلوط گازها مطابق با قانون

است.

مخلوط گاز ایدهآل فرض میشوند.

-1-2معادلهانرژی 

 نفوذ گرمایی نادیده گرفته میشود.

معادله انرژی برای الكترودهای متخلخل بهصورت زیر است
:]26
Q
1 T
()31
K 2T   (3  2 )T0 
K
 t
که در آن  ،عبارت کوپلينگ بين دما و تنش  ،یرید
انبساط گرمایی خطی و  T 0دمای مرج است.

 ارارت اهمی به علت انتقال الكترون نادیده گرفته

شروع ترک به علت تجم تنش ااصل از دما و عدم انطباق
خواص فيزیكی الیه سلول رخ میدهد .هنگامی که عدم
انطباق بين سفتی الیه سلول باال است ،مقدار یرید شدت
تنش مساوی با چقرمگی شكستگی بحرانی است .افزایش
نفوذپذیری و رسانندگی گرمایی جامد هر دو منجر به شروع
ترک میشوند .انتگرال -جی یك انتگرال خطی دو بُعدی در
امتداد کانتور پادساعتگرد است که نوک ترک را اااطه
میکند .انتگرال -جی بهصورت زیر تعریف میشود :]55
()39
که در آن،
()47

W

j   Wdy  Ti

 فرض شده تمام گازها بهصورت گازهای ایدهآل رفتار
کنند.
از معادله دارسی استفاده شده است.
 از ترم نفوذ همرفتی نفوذ در الكترود (متخلخل)
صرفن ر میشوند.
 الكتروليت جامد در برابر انتقال الكترون عایق شده
است.
 اثر کوپلينگ بين معادالت گرمایی و مكانيكی نادیده
گرفته شده است.
-1-0شرایطمرزیورودی 

V 0



چگالی انرژی کرنش است

1
) W  ( x . x   y . y   xy .2 xy
2

و  Tبردار کشش است و بهصورت زیر تعریف میشود
()46

باالتر از رسانایی یونی است.

 برای مدلسازی انتقال جرم در الكترودهای متخلخل

-1-2ضریبشدتتنش 

ui
u
s   (Wnx  Ti i )s
x
x


شده است ،زیرا رسانایی الكترونيكی در الكترودها

] T  [ x nx   xy   xy .nx   y ny

()43

U  U in
T  T0

()44

W j  specified

 W jنسبت جرمی جزئی است .شرایط مرزی بدون لدزا در
تمام مرزهای الكتروليت به علت  U  0معتبر است.

بررسی اساسيت توزی تنش گرمایی برای یك پيل سوختی...
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جدول( :)0پارامترهای ورودی.

-2-0شرایطمرزیخروجی 
 -6انتقال ارارت رسانش در مقایسه با انتقال ارارت
به روا جابجایی را میتواند نادیده گرفت.
 -5فشار خروجی مساوی با فشار کل فرض شده
است.
 -3فرض میشود که انتقال به روا جابجایی ،در
مدل انتقال جرم غالد باشد.
 -4مرزهای خارجیِ الكتروليت عایقاند.

واحد

مقدار

نماد

177

Pa

676332

T
P0

فشار

S/m

7/14



رسانایی الكتروليت

S/m

/23
36451



رسانایی آند

S/m

2331/34



رسانش در کاتد

m/s

7/4

m/s

7/1

0

C

 -2جریان در خروجیها بر صفحه عمود میباشد
(جریان خروجی).

) Vin ( fuel
) Vin ( air

توضیحات
دمای کارکرد

سرعت ورودی کانال سوخت
سرعت ورودی کانال هوا

-5نتایجوبحث 

-

7/332



ميزان تخلخل در الكترودهای
متخلخل

بهمن ور اثبات نتلایج ،ملدل کنلونی اصلالح و بلا دادههلای

-

4/2



خميدگی در الكترودهای
متخلخل

W / m.k

1/53

ka

رسانش ارارتی آند

پارامترهای این پژوهش از مطالعلات اسلين  ،]51قاسلمی

W / m.k

67

kc

رسانش ارارتی کاتد

 ]65و شائو  ]59-37اسلتخراج شلد( .دیگلر پلارامترهلای

W / m.k

5/3

ke

رسانش ارارتی الكتروليت

ورودی در جدول  0نشان داده شده اسلت) .مقایسله انجلام

J / kg.k

292

C p ,a

گرمای ویژه آند

شده در شكل  2بين پژوهش اایر و مطالعله راجلرز دارای

J / kg.k

233

C p ,a

گرمای ویژه کاتد

خطای ميانگين مربعات ادود  6درصد است.

J / kg.k

171

C p ,a

گرمای ویژه الكتروليت

آزمایشگاهی راجر مقایسه شد  .]53شلكل  2مقایسله بلين
مطالعلله آزمایشللگاهی و مطالعلله اایللر را نشللان مللیدهللد.

-2-5روالحلعددی 
کد توزی دما را با شرایط زیر بدست آورده است:
-

ابتدا کد توزی جریان را ال می کند.
سپ

معادله غير خطی تكانه در آند و کاتد را

ال مینماید.
-

پ

از آن ،غل ت اجزا را با معادله

استفان-ماکسول در آند و کاتد محاسبه میکند.
-

در نهایت ،معادله انرژی برای محيط متخلخل
کاتد و آند و آلكتروليت ال می کند.

توزی دمای بهدستآمده برای ال معادالت کرنش و
تعيين توزی
شکل(:)2دقت مدل اایر در مقایسه با دادههای
آزمایشگاهی ارائه شده توسط راجرز.

تنش ارارتی استفاده میشود .کد

جابجایی را برای مكانیابی شروع ترک با استفاده از
یرید شدت تنش و انتگرال  Jاساب میکند.
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شکل(:)0فشار در آند .


شکل(:)5فشار در کاتد.
در شكلهای  0و  4به ترتيد توزی فشار در آند و کاتلد
را نشان میدهند .بيشلينه فشلار در آنلد در y = 7/32 mm
اتفاق ملیافتلد و مقلدار آن الدود  2Paاسلت و هرچله بله
الكترود نزدیكتر میشود  y = 7/1 mmاز مقدار آن کاهش
مییابد .با این وجود ،بيشينه فشار در کاتد بله الدود 57Pa
می رسد و در  y = 7/13رخ ملیدهلد .کمينله فشلار در آنلد
( ) y = 7/42 mmتقریباً صفر است درالالیکله بلرای کاتلد
( ) y=7/13ادود  69 Paاست.

شکل( :)7توزی دما (℃) در آند .


شکل( :)0توزی دما (℃) در کاتد.
(معللادالت ( )4و ( ))2کلله باعللث افللزایش دمللا در خروجللی
کانال های هوا و سوخت می شوند .افزایش دما باعث افلزایش
تنشهای گرمایی در این مكانها ملیشلود .کلاهش تنلد در
دما به علت مقدار ایلافی الرارت مصلرف شلده بلهوسليله
واکنش بسيار گرماگير در خروجی آند و کاتد است.

در شللكلهللای  7و  1بلله ترتيللد توزیل دمللا در وسللط
الكترودهای آند و کاتد در  x =37نشان داده شده اسلت .در
وسللط آنللد ( ) y = 7/32 mmدمللا بللهاللدود 6715 0C
میرسد و هنگامی کله بله الكتروليلت نزدیلكتلر ملیشلود
شللروع بلله کللاهش مللیکنللد .بلللا ایلللن وجللود ،در مللرز
اللكتلروليلت (  ) y = 16 mmبيشينه دما ادود 6717 0C
است و هنگامی که به کانال هوا میرسد کاهش مییابد.
شكلهای 8و 1به ترتيد توزی دما را در آنلد نزدیلك
به الكتروليت  y = 7/21 mmو کاتد نزدیك بله الكتروليلت
( ) y = 7/16 mmرا نشان میدهند .افلزایش تنلد در توزیل
دملا بلله علللت واکللنشهلای الكتروشلليميایی گرمللاده اسللت

شکل(:)8دما (℃)کاتد.

شکل(:)1دما (℃) آند.

بررسی اساسيت توزی تنش گرمایی برای یك پيل سوختی...
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شللكلهللای  9تللا  11بلله ترتيللد توزی ل دمللا در کانللال

شكلهای  1و  13به ترتيد توزی دما در الكترود آند و

سوخت ،آند ،کاتد ،کانال هوا و کلل پيلل سلوختی را نشلان
ملیدهلند .همان طور که در شكلها مشخص اسلت ،دملا از
 277 0Cتا  6677 0Cتديير میکند.

کاتد را نشان میدهند .دوباره در وسط الكترودها دما بيشينه
است و با دور شدن از این ناايه دما افزایش مییابد.

)a-Right side (out let, x=59

)a-Right side (out let, x= 59

)b-Middle (x=34

)c-Left side (out let, x= 0.3
)b-Middle (x=30

شکل(:)13دما ( )0Cدر الكترود کاتد ) (aدر گوشه راست
) (bدر وسط ) (cدر گوشه چپ.
شكل  11توزی دما در کل  SOFCرا نشان میدهد .با
توجه به شكل نتایج زیر مشاهده میشوند:
 -توزی

دما تحت تأثير تديير شكل و واکنشهای

الكتروشيميایی است.
 در کانال گاز آند ،دما از  277 0Cبه  6677 0Cتديير)c-Left side (out let, x= 0.3
شکل( :)1دما (℃) در الكترود آند ) (aدر گوشه راست )(b

در وسط ) (cدر گوشه چپ.
بيشينه دما در وسط کانال نزدیك الكترود آند است و با
دور شدن از این ناايه دما کاهش مییابد.

میکند .بيشينه دما در وسط کانال سوخت و نزدیك
الكترود آند است که با دور شدن از این ناايه دما
کاهش مییابد.
 در الكترود آند ،بيشينه دما در وسط است و با دور شدناز این ناايه دما کاهش مییابد.
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 یك تعادل ارارتی بين واکنشهای الكتروشيمياییگرماگير و گرماده وجود دارد و یك دمای باالتر در الیه
فعال نزدیك الكتروليت ظاهر میشود.
 میتوان مشاهده کرد که به علت واکنشهایالكتروشيميایی گرماده ،دما به سرعت بين هوای ورودی
مستقر در گوشه باال سمت راست و خروجی هوای
مستقر در گوشه پایين سمت چپ افزایش مییابد.

)a-Right side (out let, x= 59

 در این شكل ارارت توليد شده بهوسيله واکنشهایالكتروشيميایی مشاهده میشود و بهوسيله رسانش و
جابجایی به سمت کانالهای جریان گازها نفوذ میکند.
 هنگامی که دما افزایش یابد ،نرخ واکنش الكتروشيمياییدر محلهای واکنش افزایش یافته و رساناییهای
الكترونيك و یونی الكترون و ذرات رسانای یون نيز
افزوده میگردد .در نتيجه این امر ،تأثير اهمی روی افت
پتانسيل سلول کل به اداقل میرسد و در نتيجه

)b-Middle side (out let, x= 34

عملكرد سلول افزایش مییابد .جایی که تحت شرایط
عملياتی  SOFCمعمول ،افزایش دما منجر به کاهش در
ایافه ولتاژ فعالسازی میشود ،از آنجایی که دما،
چگالی جریان تبادلی را افزایش میدهد.
 -در الكترودهای متخلخل ،گرادیان غل

ت مولی  H2و O2

در کانللال سللوخت و هللوا بزرگتللر اسللت ،زیللرا نفللوذ در
الكترود های متخلخل نسبت به کانالهای سوخت و هلوا
دشوارتر است .بهعالوه ،در کانالهای سوخت و هوا اثرات
انتقللال اللرارت بلله روا جابجللایی در مقایسلله بللا

)c-Left side (out let, x= 0.3

الكترود های متخلخل بسيار بزرگتلر اسلت ،جلایی کله

شکل( :)11دما ( )0Cدر کل  (a) SOFCدر گوشه راست

نفللوذ غالللد مللیشللود .درنهایللت ،در دمللاهللای بللاالتر

) (bدر وسط ) (cدر گوشه چپ.

نفوذپذیری گونهها افزایش مییابد که منجلر بله مقلادیر
کمتر ایافه ولتاژهلای غل لت ملی شلود .زیلرا گونلههلا
رااتتر میتوانند در الیله نفلوذ متخلخلل نفلوذ کننلد.
دماهای عملياتی بلاالتر همچنلين منجلر بله ولتلاژهلای
برگشتپذیر پایين تر می شوند ،همانطور کله بلهوسليله
معادله ( )62انت ار می رفت و همچنين منجر به مقلادیر
چگالی جریان محدودکننده باالتر میشوند.

شكل  12توزی تنش گرمایی آند را نشان میدهد.
همانطور که در شكل مشخص است ،باالترین تنش گرمایی
در گوشه راست و چپ دیواره پایينی و جایی که با کانال
سوخت در تما است رخ میدهد .از آنجایی که باالترین
توزی دما در این مكان اتفاق میافتد و انت ار میرود دما از
مقدار آستانه نشان داده شده بهوسيله مواد آند  SOFCفراتر
رود ،شكست مكانيكی آند رخ میدهد.

بررسی اساسيت توزی تنش گرمایی برای یك پيل سوختی...
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شكل  10توزی تنش گرمایی الكترود کاتد را نشان

باالترین توزی دما در این مكان رخ میدهد ،انت ار میرود

میدهد .همانطور که نشان داده شده است ،باالترین تنش

دما از مقادیر آستانه نشان داده شده بهوسيله مواد

گرمایی مربوط به گوشههای راست و چپ دیواره باالیی و

شكست مكانيكی سلول رخ

جایی است با کانال هوا در تما

است .از آنجایی که

کاتد  SOFCفراتر رود .پ
میدهد.

a-Right lower part

a-Right upper part

b-Left lower part

b-Left upper part
شکل( :)10تنش گرمایی کاتد ((a) )Pa

شکل( :)12تنش گرمایی آند ( (a))Paدر گوشه

در گوشه راست ) (bدر گوشه چپ.

راست ) (bدر گوشه چپ.
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مطالعه اایر پيشبينی تلرک در  SOFCرا ارائله ملیدهلد.
سوخت مورد



0

استفاده هيلدروژن و دملای عمليلاتی بلين C

 177تا  6777 0Cاست SOFC .در ولتاژ پيوسته  7/1 Vکار
میکند .نتایج بهدستآمده به شرح زیر است:
 توزی دما در وسط ناايه تما بين کاتد و
الكتروليت تا مرکز الكترود کاتد متمرکز است.




فشار در نيمساز عمودی کاتد بسيار باالتر از فشار در
آند است.
توزی تنش در گوشههای باالیی کاتد با تنش بسيار
بيشتری در گوشه چپ نسبت به گوشه راست
شناسایی شد.
توزی تديير مكان در کاتد در ورودی و خروجی از
گوشه پایين تا گوشه باال بيشينه است.
یرید شدت تنش کاتد نسبت به یرید شدت
تنش در آند بسيار کمتر است.
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