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 های سوختی اکسید جامدبررسی کاربرد فناوری نانو در الکترولیت پیل
 

 2، علی تنهائی1محمد تنهائی

 

 Tanhaei.mohammad@yahoo.com. کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1

 داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریزای . دانشجوی دکتری حرفه2

 

 چکیده 

ها، پیل سوختی اکسید جامد است. ترین و پرکاربردترین آنهای سوختی، یکی از محبوبدر میان انواع مختلف پیل

 1666الی  066شوند، عموماً در محدوده دمای های سوختی دما باال نیز نامیده میهای سوختی اکسید جامد که پیلپیل

کنند. از میان سه جزء اصلی پیل یعنی آند، کاتد و الکترولیت، الکترولیت پیل سوختی نقش سانتیگراد کار میدرجه 

های سوختی اکسید جامد باعث بروز برخی از مشکالت اساسی را در عملکرد آن بر عهده دارد. دمای عملکرد باالی پیل

حرارتی و نفوذ مواد در فصل مشترک بین الکترود و همچون ایجاد تنش مکانیکی به سبب اختالف در ضریب انبساط 

های مهم و اساسی ( یکی از راهcº 066-066ها )گردد. به منظور کاهش دمای عملکرد این نوع از پیلالکترولیت می

استفاده از فناوری نانو برای تولید الکترولیت است. در این مقاله به بررسی و مرور برخی از مهمترین و جدیدترین 

کارهای تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو به منظور کاهش دمای عملکرد پیل سوختی اکسید جامد و به تبع آن افزایش 

 های سوختی پرداخته شده است. راندمان این نوع از پیل

 پیل سوختی اکسید جامد، انرژی، الکترولیت، الکترود، نانو کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tanhaei.mohammad@yahoo.com


 9315 بهمنانتشار:   www.nano.ir. ایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوس

 

2 

 

 مقدمه -1

 وجود باال، عدم توان محیطی، چگالی زیست هایآالینده انتشار باال، عدم راندمان دلیل به سوختی هایپیل

 تا کم بسیار هایظرفیت از انرژی تولید برای مطلوبی صدا، تجهیزات و ارتعاش ایجاد عدم و قطعات متحرک

الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی  لیسوختی نوعی پ  پیل[. 0-1آیند ]می حساب به بسیار بزرگ هاینیروگاه

سوختی از الکترولیت، آند و کاتد  کند. سازه و بدنه اصلی پیل حاصل از واکنش را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می

کننده  پیل سوختی یک دستگاه تبدیل انرژی است که به لحاظ نظری تا زمانی که ماده اکسید .[0و4] تشکیل شده است

خوردگی عمر  و استهالک، قابلیت تولید انرژی الکتریکی را دارد. البته در عمل، ر الکترودهای آن تأمین شودو سوخت د

 دهد.  سوختی را کاهش می پیل

 بندی نمود:  ی زیر طبقهتوان در شش دستههای سوختی را در حالت کلی میپیل 

  1پیل سوختی پلیمری -1

 2پیل سوختی قلیایی -2

  0پیل سوختی اسید فسفریک -0

  4پیل سوختی کربنات مذاب -4

  0پیل سوختی متانولی -0

 0پیل سوختی اکسید جامد -0

کند، نوع الکترولیت مورد استفاده ها را از یکدیگر متمایز می های مذکور وجود دارد و آنای که میان پیلعمده تفاوت

ها است. برای مثال  کاربردی در آنهای سوختی نیز بر مبنای الکترولیت هاست. نوع نامگذاری پیلبرای هر یک از آن

پلیمری و  7منظور از پیل سوختی پلیمری و یا اکسید جامد، پیل سوختی است که به ترتیب دارای الکترولیت و یا غشای

 سرامیکی است. 

دلیل راندمان کاری باال مورد توجه بسیاری های سوختی اکسید جامد بههای سوختی، پیلدر میان انواع مختلف پیل

 [. 0صاحب نظران در این زمینه قرار گرفته است ] از

 

 پیل سوختی اکسید جامد -2

یک تک سل پیل سوختی اکسید جامد، شامل دو الکترود متخلخل )آند و کاتد( و یک غشای الکترولیت جامد 

سرامیک (. این الکترولیت که معموالً جنس آن از 1متراکم که جداکننده این دو الکترود از همدیگر است، است )شکل

YSZ ی نماید. نحوهاست، به عنوان هادی یون اکسیژن در تک سل عمل می 8یا زیرکونیای پایدار شده با ایتریا

است( اکسید شده و  Ni/YSZعملکرد پیل سوختی به این صورت است که هیدروژن در آند )معموالً جنس آن سرمت 

LSMاز طرفی اکسیژن در سمت کاتد )عموماً از کامپوزیت 
9
/YSZ گردد. یون اکسیژن تولید شود( احیاء میساخته می

دهد که حاصل این های هیدروژن موجود واکنش میشود و سپس با یوناند منتقل می شده از طریق الکترولیت به
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های تولید شده از آند، از طریق مدار خارجی به منظور تولید انرژی واکنش تولید آب خواهد بود. در همین حال الکترون

توان گفت، تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی به شوند. در این صورت است که میسمت کاتد هدایت می به

 [. 0وقوع پیوسته است ]

الی  066شوند، عموماً در محدوده دمای های سوختی دما باال نیز نامیده میهای سوختی اکسید جامد که پیلپیل

الکترولیت پیل سوختی نقش اساسی را در عملکرد پیل بر عهده دارد. الکترولیت در کنند. درجه سانتیگراد کار می 1666

شود و باعث جداسازی طرف آندی از ی نازک و متراکم ساخته میصورت یک الیههای سوختی اکسید جامد بهپیل

تد و یا اصطالحاً های اکسیژن از طریق غشای زیرکونیایی، از سمت کاگردد. در دمای باال یونقسمت کاتدی آن می

الکترود هوا به سمت آند )الکترود سوخت( انتقال داده شده و با توجه به نوع سوخت مورد استفاده آب، دی اکسید کربن، 

 [. 9و8شود ]الکتریسیته و گرما تولید می

شوند می الکترولیت انجام –میکرومتری از فصل مشترک الکترود  26الی  16 های الکتروشیمیایی در فاصلهواکنش

شود. بهینه کردن ساختار این ناحیه باعث افزایش مرزهای گفته می 16ی عملکردی یا کاربردیکه به این منطقه، الیه

ها به مراکز ها به منظور رساندن گاز( و در نتیجه بهبود کارکرد پیل خواهد شد. در حالیکه الکترود2)شکل  11سه فازی

ند، الکترولیت به منظور جداسازی سوخت از اکسیدان، باید ساختاری متراکم و واکنش باید دارای ساختاری متخلخل باش

 [. 16چگال داشته باشد ]

 

 الکترولیت -3

کننده محدوده دمای عملکرد پیل سوختی اکسید  مشخصات الکترولیت از جمله ضخامت و هدایت یونی آن، تعیین

های جدیدی به عنوان الکترولیت، جایگزین گزینه یمادهای نزدیک رسد که حداقل در آیندهبه نظر می[. 11جامد است ]

پایدار شده امروزه به عنوان بهترین  12موجود برای استفاده در پیل سوختی اکسید جامد نشود. زیرکونیا و سریای

بت به های سوختی اکسید جامد کاربرد دارند. در حالیکه ترکیبات بسیار زیادی هدایت یونی باالتری نسالکترولیت در پیل

پذیری شیمیایی باال از دهند، هزینه بسیار باال، پیچیدگی روش تولید و آسیباز خود نشان می YSZالکترولیت کاربردی 

میزان رسانایی یونی زیرکونیای پایدار شده به میزان [. 0های سوختی است ]در پیل YSZی گسترده از عوامل استفاده

% مولی 8تا  Y2O3ن داده شده است، میزان هدایت یونی زیرکونیا با افزودن طوریکه نشادرصد دوپانت بستگی دارد. به

و یا  YSZیابد و در مقادیر بیش از این مقدار، شاهد افت خاصیت رسانش یونی آن هستیم. الکترولیت افزایش می

کننده  کننده و احیاء کسیدهای ازیرکونیای پایدار شده با ایتریا، به دلیل میزان رسانایی یونی مطلوب، پایداری در محیط

 [. 12های مصرفی در پیل سوختی اکسید جامد است ]شدید یکی از پرکاربردترین الکترولیت

( باعث بروز مشکالت گسترده، اعم از cᵒ1666های سوختی اکسید جامد )در حدود دمای عملکرد باالی پیل

الکترولیت و ایجاد تنش مکانیکی به سبب اختالف در سینترینگ الکترود، نفوذ مواد در فصل مشترک بین الکترود و 

های تر شدن استفاده صنعتی از پیلگردد. بروز این مشکالت باعث محدودضریب انبساط حرارتی اجزای پیل می



 9315 بهمنانتشار:   www.nano.ir. ایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوس

 

4 

 

 ها دو راهکار عمده وجود دارد: SOFCشود. برای کاهش دمای عملکرد سوختی اکسید جامد می

 بسیار کمتر ریبه مقاد کرومتریم 266 یال 166از  تیکاهش ضخامت الکترول -1

 [. 10هایی با هدایت یونی باالتر ]استفاده از الکترولیت -2

 

 بررسی کاربردهای صنعتی پیل سوختی اکسید جامد -4

گیرد و همچنین میزان راندمان های سوختی دما باال قرار میبا توجه به اینکه پیل سوختی اکسید جامد در ردیف پیل

های سوختی ی پیل وسیله های تولید شده بهدست آمده از واحدهای سوختی دیگر باالست، انرژی بهلآن در مقایسه با پی

های سوختی، پیل سوختی اکسید جامد مگاوات است. در مقایسه با سایر پیل 1وات تا  166اکسید جامد در گستره بین 

به همین دلیل پیل سوختی اکسید جامد کاربردهای ای است که توان کارکرد در این گستره وسیع را داراست. تنها نمونه

 های قابل حمل گرفته تا مصارف خانگی و خصوصاً مصارف نیروگاهی را دارد. وسیعی از سیستم

های واقع در کالیفرنیا از پیشگامان تولید انواع واحد 10های مطرح در این حوزه، شرکت بلوم انرژیاز میان شرکت

مشخص است،  0های متنوع است. همانگونه که در شکل ختی اکسید جامد با کاربردهای سوبزرگ و کوچکی از پیل

کند که این میزان انرژی برای وات انرژی تولید می 20اینچ، به میزان  4×4سل تولیدی این شرکت در ابعاد یک تک

لووات انرژی را کی 1سل است، توانایی تولید تک 46روشن کردن یک المپ حبابی کافی است. یک استک که شامل 

کیلووات  20استک است،  20دارد که برای تأمین برق یک خانه در ایاالت متحده کافی است. یک مدول که شامل 

کیلووات  166مدول و یا بیشتر است، به اندازه  4( که دارای 4کند. یک سرور تولیدی این شرکت )شکل انرژی تولید می

خانه را تأمین  166وان انرژی مورد نیاز برای یک ساختمان اداری بزرگ و یا توسیله آن میکند که بهانرژی تولید می

 نمود. 

است. این شرکت  14کند، شرکت ریداکسهای سوختی اکسید جامد فعالیت میشرکت دیگری که در زمینه تولید پیل

های سوختی  ود کارایی پیلبهب  بوده و تحقیقات بسیاری را در زمینه 10وابسته به مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه مریلند

 " 10مکعب"انجام داده است. یکی از محصوالت جدید این شرکت، یک واحد بزرگ پیل سوختی اکسید جامد به اسم 

کیلووات انرژی تأمین نماید. یکی از  86تا  2است. این مدولِ پیل سوختی اکسید جامد، بسته به نیاز مشتری، قادر است 

[. شکل 10است ] JP-8های متنوع نظیر گاز طبیعی، پروپان، بیوگاز، دیزل و ز سوختهای این محصول استفاده ا مزیت

 دهد. ی شرکت بلوم انرژی را نشان می وسیله تصویر یک سرور نصب شده به 4

 

 افزایش راندمان پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از فناوری نانو -5

 های نانو ساختار الکترولیت 5-1

های اخیر به سمت استفاده از فناوری نانو در  کنند. پیشرفت شرایط، اصول و عملکرد مواد در سطح نانو تغییر می

و پشتیبانی از اصول علمی جدید سوق پیدا کرده است. مطالعات جدید نشان داده است که  SOFCهای  مورد الکترولیت
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YSZ شوند که باعث ها و سطوح مشترک را شامل میدانه ز مرزو مواد سریایی که ساختار نانو دارند، سطح باالیی ا

ها  دانه برند. در بحث هدایت یونی، مرزافزایش غلظت عیوب متحرک شده که به تبع آن رسانایی یونی ساختار را باال می

تغییرات به طور واضح یابند. این  طور ناگهانی از اثر منفی در اندازه نرمال )میکرومتر( به مثبت در اندازه نانو تغییر میبه

 های سنتی است. SOFCخالف اصول  بر

تفاوت در اندازه ذرات ممکن است باعث ایجاد پدیده انتقال یونی کامالً متفاوتی شود. در ذراتی با اندازه نرمال، 

شود.  ها می ای در مقاومت بین دانهاین باعث ایجاد تفاوت عمده کند و بنابر های انتقال یون را مسدود می دانه راه مرز

کنند، مسیر غیرممتدی را طی کرده و باعث ایجاد رسانایی یونی  هایی که از یک دانه به دانه دیگر مهاجرت می یون

ها تبدیل به شاهراه انتقال یون  دانه (. در حالیکه در مقیاس نانو شرایط کامالً برعکس شده و مرز0شوند )شکل  پایین می

 .[10] شوند می

نشان داده شده است، ممکن است به درک بیشتر تفاوت بین مبانی بیان شده  0ی که در شکل اصول رسانایی یون

Oهای  کمک نماید. در سطح میکرون، یون
ها/ساختار مهاجرت کنند در حالیکه در سطح نانو  توانند از مابین دانه می -2

ها برابر کمتر از مقیاس میکرون( و  صدیابد ) های متحرک و دانه به طور قابل توجهی کاهش می تفاوت اندازه بین یون

Oباعث ایجاد نیروی دافعه قوی به منظور مقاومت در برابر مهاجرت 
در حین نزدیک شدن یون به دانه شده و منجر  -2

شود که این همان عبور از مسیر مرزدانه یا فصل مشترک است  به تشکیل یک میانبر برای عبور یون حول دانه می

[10 .] 

ها، اصول و  مطالب بیان شده، طراحی و توسعه مواد پیشرفته در سطح میکرون و نانو نیازمند روشبا توجه به 

ها هستند اما  دانه چه نانومواد قادر به افزایش رسانایی به علت تأثیر قوی مرز های بسیار متفاوتی است. اگر فرضیه

دهند. در دماهای باال از خود نشان نمی SOFCد ها پایداری مناسبی در حین عملکر فاز های اکسیدی نانو در تک رسانا

تواند به راحتی ها درجه سلسیوس می و سریای آالییده در محیطی که صد YSZمواد نانو ساختار تک فاز، مانند 

های به شدت کاهنده یا اکسنده، توانایی عملکرد بهینه را نخواهند داشت.  های نانو را نابود کند و یا در محیط ساختا

 های مهم و زیادی وجود دارد.  ها چالش SOFCاین برای استفاده از نانومواد به منظور کاربرد در  بنابر

 

 رفته اساس رساناهای یونی نانوساختار پیش 5-2

اساس فرضیه هدایت سوپریونی استوار است. اساس فرضیه، طراحی  های یونی پیشرفته بر طراحی مواد برای رسانا

هایی با مسافت طوالنی برای هدایت/انتقال یونی پیشنهاد دهد. در  ها و کانال ساختاری است که بتواند شبکه

های  ای بین فازآمدن فصول مشترک و سطوح ذره وجودعث بهفازه حضور همزمان دو فاز با  های دو یا چند نانوکامپوزیت

شود. همچنین انرژی الزم برای ایجاد عیوب سطحی یا  پیوندد، می یونی بوقوع می تشکیل دهنده، جایی که هدایت سوپر

یونی  این، دمای پائینی به منظور فعال شدن تحرک سطحی بسیار کمتر از عیوب داخلی در ساختار بالک است. بنابر بین

[ ارائه 10] Bin Zhuی  وسیله الزم است. برای تولید این نوع از نانوساختارها دو راه عمده به مناسب در اینگونه مواد 
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 شده است: 

 های نانوساختار در دماهای باال تولید نانوکامپوزیت با افزودن فاز ثانویه جهت جلوگیری از رشد دانه -1

بعدی به  0بعدی( به دلیل دارا بودن سطح یکنواخت طوالنی در مقایسه با نانوذرات  1ها )مواد استفاده از نانوسیم -2

 منظور انتقال مناسب یون 

 

 هایی با ضخامت نانومتر استفاده از الکترولیت 5-3

های مهم برای افزایش راندمان پیل سوختی اکسید جامد، کاهش نیز اشاره شد، یکی از راه 0طور که در بخش  همان

های سوختی اکسید باعث بهبود عملکرد پیل 17های سوختی اکسید جامد میکرواستفاده از پیلالکترولیت است. ضخامت 

( شده است. از طرف دیگر، با کاهش دمای عملکرد پیل سوختی اکسید جامد، cº 066-066جامد در دماهای پائین )

چگالی جریان پیل سوختی به سبب سینتیک کند واکنش و همچنین هدایت یونی پائین الکترولیت در دماهای پائین، 

اندازی کاهش دمای راهنه تنها باعث  µ-SOFCهایی با ضخامت نانومتر در کاهش خواهد یافت. استفاده از الکترولیت

SOFC شود، بلکه کاهش تلفات اهمی در حین عملکرد پیل سوختی را نیز در پی خواهد شد؛ در نتیجه باعث می

 [. 18و17شود ]کارکرد پیل در دماهای پائین با چگالی جریان باال می

های الیه نشانی همچون وشبا استفاده از ر 18های محافظهای الیه نازک بر روی زیرالیهاین نوع از الکترولیت

نشانی و الیه 22نشانی شیمیایی بخار، الیه21نشانی با اسپری گاز تحت فشار، الیه26نشانی لیزر پالسی، الیه19کندوپاش

نانومتر( و استحکام مکانیکی  166تا  16وجود آمده بسیار نازک است )در حد آیند. الیه الکترولیت بهوجود میبه 20اتمی

در نتیجه نیازمند یک زیرالیه مناسب برای تأمین استحکام مکانیکی به منظور ایفای نقش خود است. از  مناسب را ندارد؛

های مهم این زیرالیه، تأمین سطح مناسب به منظور رشد متراکم الکترولیت رسوب داده شده با کمترین دیگر ویژگی

شود سطح همانند ویفر سیلیکون ترجیح داده می ای با کمترین میزان زبریاست. در نتیجه زیرالیه 24میزان ریزحفرات

 [. 19و17]

نشانی انتخاب شده نیز بستگی دارد. به طور های الیهبر زیرالیه، به روش کیفیت رشد و ایجاد الیه نازک عالوه

است، درحالیکه روش 20به صورت ستونی PLDو  CVDهای ایجاد شده با استفاده از روش YSZمثال، الیه نازک 

ای از الیه نازک ستونی و گردند. نمونهباعث تولید الیه نازک غیر ستونی می PSDو  20دیسک چرخانهای 

 [. 26نشان داده شده است ] 7ایزوتروپیک در شکل 

نشانی های نازک نانو، الیههای سوختی اکسید جامد با الیههای ایجاد پیلترین روشامروزه یکی از متداول

بر روی ویفر سیلیکون و سپس اعمال فرآیند حکاکی الکتروشیمیایی ویفر به منظور ایجاد ( YSZالکترولیت )عموماً 

تواند باعث ایجاد الیه غشای الکترولیتی خودایستا و بدون محافظ است. باال بودن صافی سطح ویفر سیلیکونی می

 [.19نانومتر و عاری از ریزحفرات گردد ] 06با ضخامت کمتر از  YSZنازکی از 

Cheng-Chieh Chao [ روش جدیدی برای ساخت 17و همکارانش ]از جنس  27دارغشای الکترولیتی چین
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اند. طرحارائه کرده ALDکمتر بر روی زیرالیه سیلیکونی و با استفاده از فرآیند  با پیچیدگی و هزینه YSZسرامیک 

 به طور واضح نشان داده شده است.  8واره فرآیند این کار تحقیقاتی در شکل 

فقط به بزرگی  YSZمشکلی که برای غشاهای الکترولیتی خودایستا وجود دارد، در این حالت ابعاد جانبی غشای 

چند صد میکرومتر خواهد بود. طبیعت شکننده این غشای نازک باعث ایجاد محدودیت در گسترش ابعاد غشا به منظور 

 ایجاد سطوح فعال الکتروشیمیایی بیشتر شده است. 

هایی به قطر در از ساختمان پیل سوختی، رسوب دهی الکترولیت بر روی زیرالیه متخلخل با تخلخلنوع دیگری 

های سطحی بیشتر باشد، رشد الیه متراکم الکترولیت بر حد نانومتر است. چنانچه ضخامت الکترولیت از قطر تخلخل

های مستقیم در سطح مقطع آنکه وجود کانال، به دلیل 28تواند صورت پذیرد. زیرالیه آلومینیم آندایز شدهروی آن می

ای مناسب برای این منظور است. همچنین ضریب انبساط های رسیدن سوخت عمل نماید، گزینهتواند به عنوان راهمی

 [. 19همخوانی بیشتری نسبت به زیرالیه سیلیکونی دارد ] YSZبا  AAOحرارتی 

Seungbum Ha  از [ 19]و همکارانشAAO های یرالیه محافظ و از ترکیب روشبه عنوان زALD  و کندوپاش

روش پیشرفته و مناسبی  ALDاند. روش متراکم و بدون ریزحفرات استفاده کرده YSZبه منظور ایجاد الیه نازک 

 06تا  06آنگستروم به ازای هرچرخه رسوب دهی،  1های در حد نانومتر است، اما سرعت بسیار پائینی )برای ایجاد الیه

واره فرآیند این کار ه به ازای هر چرخه( دارد. این درحالیست که روش کندوپاش دارای سرعت مناسبی است. طرحثانی

 بیان شده است.  9مطالعاتی در شکل 

Suk Won Cha [ با استفاده از فرآیند 21و همکارانش ]PEALD
سل پیل سوختی اکسید اقدام به ساخت تک 29

بوده و آند و کاتد آن نیز از جنس پالتین خلوص  YSZالکترولیت این پیل سوختی از جنس  اند.جامد الیه نازک نموده

)به عنوان سازه محافظ پیل سوختی(  AAOای از جنس باال است. با استفاده از فرآیند کندوپاش، آند بر روی زیرالیه

انجام شده  ºC 266نانومتر در دمای  146نشانی الکترولیت الیه نازک، به ضخامت تقریبی ایجاد شده است. فرآیند الیه

نیز مشخص است، الیه الکترولیت ایجاد شده کامالً متراکم بوده و بدون وجود هیچ  16طوریکه در شکل  است. همان

 ( تشکیل شده است. ALDای )با توجه به ماهیت روش حفره

Soonwook Hong [ موفق به ساختن ترکیب الکترود و الکترولی22و همکارانش ]( تMEA
( بر روی زیرالیه 06

AAO نشانی اتمی شدند. ابتدا پالتین متراکم با استفاده از کندوپاش بر روی های کندوپاش و الیهبا استفاده از فرآیند

ی بعد پالتین متخلخل با تغییر شرایط فرآیند کندوپاش )کاهش توان و افزایش نشانده شد. در مرحله AAOزیرالیه 

ی پالتینی سبب دسترسی راحت سوخت نشانی گردید. از یک طرف، ترکیب تخلخل و تراکم الیهفشار گاز آرگون( الیه

گازی و از طرف دیگر سطح متراکم الیه باعث ایجاد الیه الکترولیت بدون تخلخل خواهد گردید. در مرحله آخر فرآیند 

ALD  برای ایجاد الیه نازکی از الکترولیتYSZ کار گرفته شد. به 

توان به دو صورت ( را میµ-SOFCهای سوختی اکسید جامد میکرو )که تا این قسمت بحث شد، پیلطور  همان

ایستاست )که عموماً الکترولیت بر روی ویفر  ها بدون استفاده از زیرالیه و به صورت خود ایجاد نمود. نوع اول آن
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های سوختی مشکلی که در این نوع از پیلگردد(. نشانی شده و سپس سیلیکون با فرآیند اچ حذف میسیلیکونی الیه

به کمک زیرالیه  µ-SOFCها به دلیل عدم وجود استحکام مکانیکی است. نوع دوم از  وجود دارد، عمر بسیار کوتاه آن

است. یکی از  شود. برتری این نوع از طراحی نسبت به نوع اول، پایداری مطلوب مکانیکی آنمحافظ طراحی می

است )که به تفصیل در مورد آن بحث شد(. مهمترین چالش موجود در  AAOهای مورد استفاده یهترین زیرالمتداول

 نانو ساختار است.  AAOها، پایداری حرارتی ضعیف بین الکترود فلزی و این نوع از زیرالیه

، برای اولین [ که اخیراً در مرکز تحقیقات پیل سوختی دانشگاه پوهانگ کره جنوبی انجام شده است20در تحقیقی ]

STSبار از فوالد ضد زنگ )
( متخلخل به عنوان زیرالیه نگهدارنده پیل استفاده شده است. در این فرآیند از کامپوزیت 01

LSTNسرامیکی 
32

-YSZ واره نشانی الکترولیت و آند استفاده گردیده است. طرحبه عنوان زیرالیه مناسب برای الیه

 نشان داده شده است.  11فرآیند ساخت این پیل سوختی در شکل 

 

 گیری نتیجه -6

شوند و الکترولیت نقش اساسی را در عملکرد پیل های سوختی دما باال نامیده میهای سوختی اکسید جامد، پیلپیل

بر عهده دارد. هر چه میزان ضخامت الکترولیت کمتر باشد، بازده پیل سوختی باالتر خواهد بود. امروزه نسل جدیدی از 

حجم بوده و هم راندمان باالئی  اند که هم بسیار کم( به کمک فناوری نانو گسترش یافتهµ-SOFCسوختی )های پیل

ها به کار گرفته شده است که عموماً بر مبنای های گوناگونی برای ساخت این نوع از پیلدهند. روشاز خود نشان می

ها µ-SOFCهای موجود در یکی از مهمترین چالشنشانی اتمی و کندوپاش است. نشانی همچون الیه های الیهروش

به کارگیری یک زیرالیه متخلخل، پراستحکام و دارای ضریب انبساط حرارتی متناسب با دیگر اجزای پیل است. بدین 

( و فوالد ضد زنگ AAOهایی از جنس سیلیکون، آلومینیوم آندایز شده )گرفته زیرالیه منظور در تحقیقات صورت

های سوختی اکسید جامدِ متداول قدیمی پیشرفتهای سوختی اکسید جامد نسبت به پیلست. امروزه پیلاستفاده شده ا

های کالنی در این مورد گذاری اند. بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت انرژی نیز سرمایههای بسیار زیادی داشته

ت خود را به صورت صنعتی و در مقیاس بزرگ عرضه اند محصوالهای بسیار کمی توانستهاند. با اینکه شرکتانجام داده

های بزرگ کنند، اما همین چند شرکت نیز در این زمینه بسیار موفق بوده و محصوالتشان با استقبال صنایع و شرکت

روبرو شده است. با این وجود پیل سوختی اکسید جامد راه بسیار طوالنی به منظور جایگزینی به عنوان سیستم تبدیل 

 رو دارد.  های متداول مورد استفاده امروزی پیشپذیر به جای سیستم تجدید انرژی
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 [. 14های مختلف ]های پیل سوختی اکسید جامد در اندازه. میزان انرژی تولیدی واحد3شکل 

 

 

 

 [.14. تصویر سرور نصب شده شرکت بلوم انرژی ]4شکل 
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 .[16های یک الکترولیت پلی کریستال ]های ممتد در اطراف دانهای از شبکه مرزدانهواره. طرح5شکل 

 

 

 .[16. اساس مهاجرت یون در ابعاد میکرومتر و نانومتر ]6شکل 

 

 

که دارای ریزساختار ایزوتروپیک است، ب( ریز ساختار ستونی ایجاد شده با استفاده از الیه PSD. الف( الیه نازک ایجاد شده به روش 7شکل 

 .PLD [21]نشانی 
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 Langmuir-Blodget 33( انتقال نانوذرات سیلیکا بر روی زیرالیه سیلیکونی با استفاده از متد 1فرایند تولید الکترولیت سه بعدی نانوساختار: ). 8شکل 

( 3( کندوپاش آلومینیوم بر روی نمونه و حذف نانوذرات، ایجاد ماسک فلزی. )2و انجام فرآیند اچ )حککاکی الکتروشیمیایی( برای کنترل سایز نانوذرات. )

( تعریف 5نیترات سدیم به عنوان مانع اچ. )( حذف ماسک فلزی با استفاده از فرآیند اچ مرطوب، رسوب 4اچ نمونه به منظور ایجاد الگوی سه بعدی نانو. )

( حذف سیلیکون با 6بر روی طرف جلویی. ) ALD-YSZقالب پیل سوختی با ایجاد الگوی نیترات سیلیکون در طرف پشت نمونه، رسوب الکترولیت 

 .[17( کندوپاش الکترودهای پالتینی متخلخل ]7استفاده اچ مرطوب و سیلیکون نیترات با اچ خشک. )

 

 

 

AAO( ،2 )( زیرالیه 1. )AAOتولید پیل سوختی اکسید جامد میکرو با استفاده از روش ترکیبی الیه نشانی الکترولیت، بر روی زیرالیه  .9 شکل

 .[19متخلخل ]( کندوپاش کاتد پالتینی 5، )YSZ( کندوپاش 4اولیه، ) YSZ( الیه نشانی اتمی 3، )AAOکندوپاش آند پالتینی بر روی سطح 
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دست آمده با استفاده از بررسی شده است، ب( سطح مقطع پیل سوختی به FE-SEMکه با استفاده از  ALD-YSZ. الف( مورفولوژی سطح 11شکل 

FIB ج( ریزساختار سطح مقطع و د( تصاویر با رزولوشن باال از الیه نازک با استفاده از ،HR-TEM [21]. 

 

 

 

  .LSTN-YSZ/STS [23]واره ساخت پیل سوختی اکسید جامد میکرو با زیرالیه . طرح11شکل 
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 پی نوشت

                                           
1
 PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) 

2
 AFC (Alkaline Fuel Cell) 

3
 PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) 

4
 MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) 

5
 DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) 

6
 SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) 

7
 Membrane 

8
 Yttria-Stabilized Zirconia 

9
 Lanthanum strontium doped manganite (LSM) 

10
 Functional Layer 

44
 الکترولیت و الکترود است.مکانی که فاز گازی در تماس با هر دو فازهای   

12
 Ceria 

13 Bloom Energy 

14 Redox 

15 University of Maryland Energy Research Center 

16 The Cube 
17

 µ-SOFC 
18

 Support 
19

 Sputtering 
20

 PLD: Pulsed Laser Deposition 
21

 PSD: Pressurized gas Spray Deposition  
22

 CVD: Chemical Vapor Deposition  
23

 ALD: Atomic Layer Deposition 
24

 pinholes 
25

 Columnar 
26

 Spin Coating  
27

 Corrugated 
28

 AAO: Anodic Aluminum Oxide 
29

 Plasma enhanced atomic layer deposition 
30

 Membrane Electrode Assembly  
31

 Stainless Steel  
32

 (La, Sr)(Ti, Ni)O3  

باشد.  شده می ای از ماده مورد نظر به زیرالیه انتخاب الیه . این روش شامل انتقال تکاستهای نازک آلی  های ساخت الیه ترین روش بالجت یکی از معمول-روش النگمویر 00

  شوند.  ها اساساً در فصل مشترک بین مایع و گاز تشکیل می الیه این تک


