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Streszczenie
W pracy przeanalizowano wpyw przewodnoci jonowej elektrolitów tlenkowych ZrO2-Y2O3 na efektywno pracy paskiego staotlenkowego ogniwa paliwowego z bezporednim utlenianiem wgla (DC-SOFC), pracujcego w temperaturach od 600 do 850°C. Badane
roztwory stae zawieray od 3 do 12% mol. Y2O3 w ZrO2. Najwysze gstoci prdu otrzymano dla spieku o udziale 8% mol. Y2O3 (8YSZ),
charakteryzujcego si najwiksz przewodnoci jonow poród tej grupy materiaów. Efektywno pracy badanego ogniwa wzrasta te
na skutek zmniejszania gruboci elektrolitu, skutkujcej obnieniem polaryzacji omowej. Wykonano równie wstpne badania nad efektywnoci konwersji rónych typów wgla na energi elektryczn w ogniwie DC-SOFC.
W trakcie bada wykazano, e dodatek przewodnika jonowego 8YSZ do sproszkowanego paliwa wglowego w iloci nie przekraczajcej 10% wag. prowadzi do wzrostu otrzymywanych gstoci prdu w porównaniu do gstoci prdu otrzymywanych z ogniw zasilanych
czystym paliwem wglowym. Pomiary przeprowadzono w ogniwach paliwowych o geometrii paskiej i rurkowej.
Sowa kluczowe: ogniwo paliwowe z bezporednim utlenianiem wgla, jonowe przewodniki tlenkowe, wgiel, roztwory stae ZrO2

FACTORS IMPROVING EFFICIENCY OF DIRECT CARBON FUEL CELL
The paper examines the in uence of ionic conductivity of solid oxide electrolytes (ZrO2-Y2O3) on efciency of a planar solid oxide fuel
cell with direct oxidation of carbon (DC-SOFC), operating at the temperatures ranging from 600 to 850°C. The ZrO2 solid solutions contained from 3 to 12 mol% Y2O3. The highest current densities were obtained for DC-SOFC with 8 mol% Y2O3 in ZrO2 (8YSZ) used as electrolyte. The performance efciency of the fuel cell increases also as a result of reducing the thickness of electrolyte, which results in a decrease of ohmic polarization. Also, the preliminary studies were performed, focusing on the effectiveness of conversion of different types
of coal to electricity in DC-SOFC.
During research, it was shown that adding 8YSZ ionic oxide conductor to the powdered coal fuel in amount not exceeding 10% of its
weight results in an increase of current densities as opposed to the current densities obtained from the pure carbon fuel cells. The measurements were carried out in the planar and tubular oxide fuel cells.
Keywords: Direct carbon fuel cell, Ionic oxide conductors, Carbon, Zirconia solid solutions

1. Wprowadzenie
Ogniwa paliwowe (OP) s urzdzeniami elektrochemicznymi bezporednio przetwarzajcymi energi chemiczn
paliwa w energi elektryczn oraz ciepo. Podstaw klasykacji ogniw paliwowych s zazwyczaj dwa kryteria: rodzaj
stosowanego elektrolitu i temperatura pracy. Mona wyróni 5 gównych typów ogniw paliwowych: polimerowe (Polymer Electrolyte Fuel Cell – PEMFC), alkaliczne (Alkaline
Fuel Cell – AFC), wglanowe (Molten Carbonate Fuel Cell
– MCFC), oraz staotlenkowe (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC)
[1, 2]. Podstawowym paliwem dla OP jest wodór. H2 nie wystpuje w stanie wolnym na Ziemi i musi by wytworzony
z innych noników energii. Ze znanych technologii otrzymywania wodoru, konwersja parowa (reformowanie) oraz póspalanie nale do najczciej stosowanych metod jego wytwarzania [3, 4].
Obiecujce wyniki otrzymane w ostatnich latach dla
ogniw paliwowych z bezporednim utlenianiem wgla spo-

wodoway ponowny wzrost zainteresowania tym rodzajem
ogniw paliwowych. Ogniwa paliwowe z bezporednim utlenianiem wgla (Direct Carbon Fuel Cell - DCFC) wykorzystuj jako paliwo wgiel w postaci staej. Sproszkowany wgiel jest bezporednio wprowadzany do przestrzeni anodowej
i w reakcji elektrochemicznej czstki wgla pierwiastkowego utleniane s do CO2; jego stenie w gazach wylotowych
jest wysokie, a wic jest on atwy do oddzielenia i zmagazynowania. Ogniwa te charakteryzuj si wysok sprawnoci
konwersji energii chemicznej paliwa na energi elektryczn,
znacznie wysz od osiganych w siowniach cieplnych czy
te w ogniwach paliwowych wodorowo-tlenowych. W praktyce sprawno elektryczna DCFC wynosi ponad 80% w porównaniu do 35–60% w przypadku ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych oraz 25–60% w przypadku siowni cieplnych [5, 6]. Paliwo wglowe do zasilania ogniw DCFC moe
by nie tylko otrzymane z surowców kopalnych, pirolizy biomasy, ale take z wtórnych tworzyw sztucznych. Do budowy
ogniw DCFC mog by stosowane tak elektrolity cieke (sto-
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pione elektrolity wodorotlenkowe oraz wglanowe), jak i stae (ceramiczne przewodniki tlenkowe). Tak wic projektanci
tej grupy ogniw paliwowych maj szerokie moliwoci technologiczne opracowania rónych konstrukcji ogniw i optymalizacji ich dziaania. Ponadto technologia ogniw paliwowych DCFC stanowi atrakcyjny pomost pomidzy czystymi
technologiami wglowymi, a ogniwami paliwowymi, co ma
istotne znaczenie dla krajów bogatych w zasoby wgla [7,
8]. Podstawowym czynnikiem limitujcym moc i sprawno
dziaania tych urzdze jest niska szybko reakcji elektrochemicznego utleniania wgla.
W przypadku ogniw paliwowych DCFC z elektrolitem staym (Direct Carbon –Solid Oxide Fuel Cell –DC-SOFC) problemem jest ograniczenie obszaru reakcji elektrodowej do
miejsca bezporedniego kontaktu elektrolitu i wgla. W konsekwencji prowadzi to do niskich mocy czerpanych z tych
ogniw. Z tego powodu ogniwa z elektrolitami pynnymi, zawierajce stopione wodorotlenki lub stopione sole, gdzie problem ten nie wystpuje, s, najczciej badanymi i testowanymi ogniwami DCFC [9-10].
Opracowanie konstrukcji hybrydowych ogniw paliwowych, bdcych poczeniem osigni technologicznych
ogniw wglanowych (MCFC) z technologi staotlenkowych
ogniw paliwowych typu SOFC jest najczciej proponowanym rozwizaniem zmierzajcym do podwyszenia sprawnoci dziaania tych urzdze . W tej technologii czstki wgla
s mieszane z elektrolitem wglanowym i tak przygotowane
paliwo wprowadzane jest do przestrzeni anodowej ogniwa
SOFC. Podczas pracy tego ogniwa, czstki wgla s w kontakcie z pynnym elektrolitem, co zwiksza obszar reakcji
elektrodowej, bowiem jony wglanowe uczestnicz bezporednio w reakcji elektrochemicznego utleniania wgla. Hybrydowe ogniwa DCFC pozwalaj na otrzymanie znacznie
wyszych wartoci mocy w porównaniu do DC-SOFC zasilanego tylko sproszkowanym wglem. Wad tej konstrukcji jest natomiast saba odporno korozyjna poszczególnych komponentów ogniwa w rodowisku stopionych wglanów [11-13].
Opracowanie efektywnych katalizatorów reakcji elektrochemicznego utleniania wgla oraz kompozytowych
paliw staych, zapewniajcych powikszenie strefy reakcji anodowego ulatniania paliwa, otwiera nowe moliwoci
podwyszenia sprawnoci tych urzdze . Jednym ze sposobów prowadzcych do powikszenia strefy reakcji anodowego utleniania wgla moe by dodatek do paliwa wglowego staego elektrolitu tlenkowego.
Celem tej pracy byo okrelenie wpywu dodatku sproszkowanego przewodnika jonowego o skadzie 8% mol. Y2O3-ZrO2
(8YSZ) do paliwa wglowego na parametry pracy ogniw
DCFC z elektrolitem staym. Przeanalizowano take wpyw
rodzaju wgla, skadu elektrolitu ZrO2-Y2O3, a wic przewodnoci jonowej elektrolitu, na charakterystyki prdowo-napiciowe ogniw DC-SOFC.

2. Cz dowiadczalna
W pracach dowiadczalnych uyto kompozytowych
proszkowych paliw wgiel–8YSZ, sporzdzonych z dwóch
rodzajów wgli pochodzenia komercyjnego: sadzy technicznej N-220 (Konimpex, Konin) oraz wgla aktywnego (Gryfskand Grino). Przeprowadzono równie badania
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z udziaem proszków wglowych otrzymanych w wyniku termicznego rozkadu prekursorów wglowych. W tym celu odpowiednie nawaki proszku glukozy (cz.d.a POCH Gliwice)
lub ywicy fenolowo-formaldehydowej (Nowolak, Organika
Nowa Sarzyna) umieszczano w tyglu z Al2O3 i ogrzewano
z szybkoci 5°/min do temperatury 500°C w przepywie argonu. W tej temperaturze próbki ulegy wstpnemu rozkadowi termicznemu przez 1 h i nastpnie schodzono je do temperatury pokojowej. W drugim etapie preparaty te ponownie
wygrzewano w temperaturze 900°C przez 4 h.
Drugim skadnikiem kompozytowych paliw staych zawierajcych wgiel by nanometryczny proszek roztworu staego
(8YSZ), syntezowany metod hydrotermaln. Opis preparatyki tego proszku zosta ju wczeniej przedstawiony w pracach [14-16]. Dwufazowe proszki w ukadzie wgiel–8YSZ
równie otrzymano dwoma sposobami:
– Pierwszy z nich polega na bezporednim zmieszaniu
obu skadników w alkoholu izopropylowym w mo dzierzu
alundowym; w kadej próbce zawarto wgla wynosia
2 g, a udzia proszku 8YSZ tak dobierano, aby otrzyma
seri preparatów zawierajcych od 2 do 60% wag. YSZ.
– Drug zastosowan metod preparatyki kompozytowych
paliw staych bya impregnacja czstkami wgla nanometrycznego proszku 8YSZ. W tym celu proszek 8YSZ
mieszano z ywic lub glukoz w alkoholu izopropylowym, tak aby udzia w 8YSZ w nalnym produkcie wynosi 10% masy paliwa. T preparatyk wykonano równie w dwóch etapach. W pierwszym etapie mieszanin proszku 8YSZ z glukoz lub 8YSZ z ywic fenolowo-formaldehydow wygrzewano w temperaturze 500°C
przez 2 h i chodzono do temperatury pokojowej. Nastpnie próbki rozcierano w mo dzierzu alundowym w alkoholu izopropylowym i ponownie wygrzewano w temperaturze 900°C przez 4 h.
Skad fazowy badanych paliw staych okrelono metod dyfrakcji rentgenowskiej. Posugiwano si przy tym aparatem X’Pert Pro Philips, uywajc monochromatycznego
promieniowania CuK . Identykacji faz dokonywano w oparciu o dane zawarte w kartotekach International Centre for
Diffraction Data.
Powierzchni waciw materiaów wglowych zmierzono
metod wielopunktowej izotermy BET (aparat Nova 1200e
rmy Quantachrome Ins.). Obserwacji budowy morfologicznej proszków materiaów wglowych dokonano stosujc skaningowy mikroskop elektronowy (Nova Nano SEM 200 FEI).
Badania elektrochemiczne opisane w tej pracy wykonane
zostay w ukadach pomiarowych w geometrii paskiej i rurkowej, zbudowanych w Wydziale Energetyki i Paliw AGH.
Rys. 1 przedstawia schemat ogniwa paliwowego typu
DC-SOFC o geometrii paskiej. Ukad ten zbudowany jest
z dwóch komór rozdzielonych dyskowym elektrolitem YSZ,
przyklejonym do jednej z rurek Al2O3. Kolektory prdowe zostay wykonane z siatki Pt; doprowadzenia elektryczne z drutu platynowego. Jako elektrolity, do budowy paskiego ogniwa DC-SOFC, zastosowano spieki roztworów staych ZrO2,
w których udzia Y2O3 wynosi od 3 do 12% mol. Gsto pozorna tych spieków wynosia powyej 98% gstoci teoretycznej. Na jedn z powierzchni elektrolitu metod sitodruku
naoono warstw elektrodow z pasty platynowej (Heraus,
Niemcy). Po wysuszeniu, otrzymane warstwy wygrzewano
w temperaturze 900°C przez 30 min. W ten sposób otrzyma-
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Rys. 1. Model paskiego ogniwa DC-SOFC: 1 – dyskowy spiek elektrolitu YSZ, 2 – rurki z Al2O3, 3 – kolektory prdowe wykonane z siatki Pt oraz doprowadzenia elektryczne wykonane z drutu Pt, 4 – paliwo wglowe, 5 – oporowy piec elektryczny.
Fig. 1. Model of a planar Direct Carbon Fuel Cell (DC-SOFC):
1 – YSZ disks, 2 - Al2O3 rods, 3 – current collector made of platinum
mesh, Pt wires, 4 – carbon fuel, 5 – electric resistance furnace.
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Rys. 2. Model rurkowego ogniwa paliwowego DC-SOFC: 1 – elektrolit 8YSZ w ksztacie jednostronnie zamknitej rurki, 2 – kolektory wykonane z siatki Pt oraz doprowadzenia elektryczne wykonane z drutu Pt, 3 – paliwo wglowe, 4 – elektryczny piec oporowy.
Fig. 2. Model of a tubular DC-SOFC: 1 – YSZ tube, 2 – current collector made of platinum mesh, Pt wires, 3 – carbon fuel, 4 – electric resistance furnace.

no porowat elektrod Pt, penic rol katody w tym ogniwie. Z kolei, do drugiej wypolerowanej powierzchni elektrolitu
8YSZ przykadano kolektor prdowy wykonany z siatki Pt, na
który nastpnie nasypywano ok. 2 g sproszkowanego wgla
lub kompozytowych paliw wgiel–8YSZ. Przez cay okres
trwania bada do komory anodowej ogniwa DC-SOFC doprowadzano argon jako gaz osonowy.
Na Rys. 2. przedstawiono ukad pomiarowy, w którym
zastosowano rurkowy elektrolit ceramiczny 8YSZ (dugo
ok. 300 mm, grubo cianek ok. 1,6 mm). Na zewntrzn
powierzchni tego elektrolitu równie naniesiono warstw
elektrodow z porowatej platyny, penicej rol katody. Kolektor prdowy w przedziale anodowym stanowia siatka Pt.
Odprowadzenia prdowe wykonane byy z drutów Pt. Z kolei
do wntrza rurki elektrolitu 8YSZ wsypywano paliwo wglowe. Pomiary wykonano w temperaturach od 600 do 850°C.
Przez cay okres trwania bada do wntrza rurki elektrolitu
8YSZ doprowadzano argon jako gaz osonowy.
Zalenoci gstoci prdu i mocy w funkcji napicia
przyoonego do ogniwa wyznaczono metod woltamperometrii cyklicznej (CV) dla szybkoci wzrostu potencjau wynoszcej 2 mV/s. Izotermiczne pomiary wykonywano
w zakresie temperatur 600-800°C. Czas ustalania si temperatury przed rozpoczciem pomiaru wynosi 30 minut.
W badaniach stosowano elektrochemiczn stacj pomiarow rmy BAS (110/W).

3. Wyniki i dyskusja
Na Rys. 3a i 3b przedstawiono przykadowe obrazy SEM
ilustrujce zrónicowanie budowy morfologicznej sproszkowanych próbek wgla, opisanych w czci dowiadczalnej tej
pracy. W Tabeli 1 zamieszczono krótk charakterystyk tych
proszków. Mona zauway, e proszki wgla aktywnego (A)
oraz wgla wytworzonego z ywicy (D) s zbudowane z czstek o ksztacie izometrycznym lub wyduonym (igowym).
Z kolei proszki sadzy technicznej (B) oraz wgla otrzymanego w wyniku termicznego rozkadu glukozy (C) s prawie
cakowicie zbudowane z czstek o pokroju izometrycznym.
Dyfraktogramy XRD zarejestrowane dla badanych proszków wglowych charakteryzoway si obecnoci wysokiego
ta typowego dla substancji bezpostaciowych. Z kolei na dyfraktogramach XRD zarejestrowanych dla kompozytowych
paliw staych w ukadzie C-8YSZ widoczne s jedynie reeksy charakterystyczne dla struktury regularnego roztworu staego 8YSZ. Na Rys. 4 przedstawiono dyfraktogramy
XRD kompozytowego paliwa staego o skadzie chemicznym 50% wag. C oraz 50% wag. 8YSZ przed i po pracy
w ogniwie paliwowym DC-SOFC. Na podstawie porównania tych dyfraktogramów oraz analizy wielkoci parametru
sieciowego komórki elementarnej ZrO2 mona stwierdzi,
e nanometryczny proszek 8YSZ w atmosferach gazowych
zawierajcych CO oraz CO2 nie ulega zasadniczym zmianom strukturalnym.
Jednym z czynników wpywajcych na efektywno pracy ogniw paliwowych SOFC jest wielko przewodnoci jonowej elektrolitu tlenkowego. Na Rys. 5 przedstawiono rodzin zalenoci nadpotencjau (E) od gstoci prdu (I)
paskiego ogniwa paliwowego DC-SOFC, w którym zastosowano elektrolity stae zawierajce ZrO2. Krzywe E-I zmierzono w temperaturze 700°C. Jak wynika z wyników przed-
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Tabela 1. Charakterystyka waciwoci wyjciowych materiaów wglowych.
Table 1. Characteristics of starting carbon materials.
Materia

Powierzchnia waciwa [m2/g]

Obserwacje mikroskopowe SEM

A - wgiel aktywny
(Carbo Liginni)

1058,8±26,3

Czstki o pokroju kulistym, o rozmiarach od 0,5 do 25 m

B - sadza techniczna (Carbon
Black N-220)

102,96±1,6

Pojedyncze czstki o pokroju izometrycznym, o rozmiarach ok. 0,740 m, aglomeraty o wielkoci ok. 30-70 m

C - wgiel otrzymany z glukozy

658,9 ±1,5

Czstki o pokroju kulistym, porowate, rozmiary ok. 0,5 do 15 m,

D - wgiel otrzymany
z ywicy f.-f.

580,9 ±0,9

Czstki izolowane o pokroju kulistym i wyduone, rozmiary ok. 0,520 m, nieznaczny udzia aglomeratów o rozmiarach 20-40 m

a)

b)

Fig. 3. Obrazy SEM budowy morfologicznej sproszkowanych wgli: a) komercyjny wgiel A, b) wgiel C otrzymany poprzez termiczny
rozkad glukozy.
Fig. 3. SEM image of morphology of the carbon powders: a) commercial carbon A, b) carbon C obtained by thermal decomposition of glucose.

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie: a) wyjciowe kompozytowe
paliwo stae (50% wag. 8YSZ + 50% wag. C), b) paliwo po elektrochemicznym utlenianiu w DC-SOFC, pracujcym w temperaturach 600-800°C.
Fig. 4. XRD patterns: a) composite carbon fuel (50 wt% 8YSZ +
50 wt% C), b) fuel after the test in DC-SOFC at the temperatures
ranging from 600 to 800°C.
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stawionych na Rys. 5 najwiksze wartoci gstoci prdu
otrzymano dla elektrolitu tlenkowego 8YSZ, który charakteryzuje si najwyszymi wartoci przewodnoci jonowej
poród badanych roztworów staych w ukadzie ZrO2-Y2O3
[17, 18]. Zastosowanie nowych materiaów elektrolitycznych
o wyszej wartoci przewodnoci jonowej ni roztwory stae
ZrO2-Y2O3 moe prowadzi do poprawy parametrów pracy
ogniw DC-SOFC. Zredukowanie gruboci elektrolitu to kolejny czynnik obniajcy udzia polaryzacji omowej, a tym
samym poprawiajcy sprawno dziaania ogniwa DCFC.
Porównanie gstoci prdu otrzymanych w ogniwie DCFC,
w którym zastosowano elektrolity tlenkowe 3YSZ lub 8YSZ,
wskazuje na okoo 4-5 krotny przyrost gstoci prdu przy
tej samej polaryzacji wraz ze zmniejszaniem si gruboci
elektrolitu z ok. 1600 do ok. 300 m.
Na Rys. 6 przedstawiono charakterystyki prdowo–napiciowe ogniwa DC-SOFC w rónych temperaturach pracy. Zgodnie z oczekiwaniami, gstoci prdu wzrastaj wraz
z podwyszeniem temperatury pracy ogniwa. Na podstawie
analizy danych pomiarowych mona stwierdzi, e dla elektrolitów na bazie ZrO2, w których udzia Y2O3 wynosi od 3 do
8% mol., straty energetyczne zwizane s gównie z rezystancj omow elektrolitu oraz polaryzacj aktywacyjn anody.
Wpyw rodzaju wgla na wielkoci prdów czerpanych
z ogniwa DC-SOFC, w którym zastosowano spieki roztwo-
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Rys. 5. Rodzina zalenoci nadpotencja–gsto prdu (E-I) zarejestrowanych dla ogniwa DC-SOFC, w którym zastosowano spieki
lub folie ceramiczne (f.c) wykonane z roztworów staych ZrO2. Cyfry
w symbolach 3Y, 3Y(f.c), 6Y, 8Y, 8YS(f.c) i 12Y oznaczaj stenie
molowe Y2O3 w roztworze staym ZrO2. Pomiary wykonano w 700°C.
W badanych ogniwach uyto wgla A.
Fig. 5. Family of E-I curves recorded for DC-SOFC, in which ZrO2based sinters or foils (f.c) were applied. Numbers in the 3Y, 3Y(f.c),
6Y, 8Y, 8YS(f.c) and 12Y symbols denote molar Y2O3 content in the
ZrO2 solid solution. The measurements were performed at 700°C.
Carbon A was used for the tested cells.

Rys. 7. Wpyw zawartoci Y2O3 w elektrolicie cyrkoniowym i rodzaju wgla (A, B, C lub D) na prac ogniwa DC-SOFC w temperaturze 700°C.
Fig 7. In uence of Y2O3 content in zirconia electrolyte and carbon
type (A or B) on perfomance of the DC-SOFC fuel cell at 700°C.
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Rys. 6. Rodzina krzywych E-I zarejestrowana dla ogniwa DC
-SOFC zawierajcego elektrolit 3YSZ, pracujcego w temperaturach 700-800°C.
Fig. 6. Family of E-I curves recorded for DC-SOFC containing 3YSZ
electrolyte, operating at the temperatures of 700-800°C.

rów staych ZrO2, zawierajcych od 3 do 12% mol. Y2O3,
przedstawiono na Rys. 7. Na podstawie tych danych mona stwierdzi, e najwysze wartoci gstoci prdu otrzymano w ogniwie DC-SOFC, które zasilano paliwem staym
o stosunkowo drobnych izometrycznych czstkach (wgle A
i C). Wpyw zawartoci pozostaoci (popioów) w paliwach
wglowych oraz ich waciwoci elektrycznych bdzie badany w dalszych pracach. W toku dalszych dowiadcze , paliwo wglowe zmieszano z okrelon iloci sproszkowanego 8YSZ i wprowadzono do ogniwa DC-SOFC. W wyniku
takiego dziaania nastpi wzrost strefy reakcji elektrochemicznego utleniania wgla, co powinno skutkowa wzrostem gstoci prdu. Opisany efekt zosta przedstawiony na Rys. 8a

b)
Rys. 8. Wpyw dodatku nanometrycznego proszku 8YSZ do sproszkowanych wgli (A, B i C) na prac w temperaturze 700°C ogniw
DC-SOFC z elektrolitem: a) 3YSZ, b) 8YSZ.
Fig. 8. Effect of additive of the nanometric 8YSZ powder to the powdered carbons (A, B and C) on performance at 700°C of DC-SOFC
containing: a) 3YSZ electrolyte and b) 8YSZ electrolyte.

dla ogniwa DC-SOFC z elektrolitem 3YSZ oraz na Rys. 8b
dla ogniwa DCFC z elektrolitem 8YSZ. Analiza danych dowiadczalnych wskazuje, e dodatek przewodnika 8YSZ powoduje stopniowy wzrost gstoci prdu ze wzrostem zawartoci YSZ a do osignicia wartoci maksymalnej, dla
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Rys. 9. Porównanie krzywych E-I dla rurkowego ogniwa DC-SOFC
z elektrolitem 8YSZ zasilanego wglem (1) lub kompozytowym paliwem staym 10% wag. YSZ + C (2).
Fig. 9. Comparison of E-I curves for the tubular DC-SOFC with
8YSZ electrolyte lled with carbon (1) or 10 wt% YSZ + C composite
solid fuel (2).

ok. 10% wag. udziau 8YSZ w kompozytowym paliwie. Dalszy
dodatek 8YSZ powoduje spadek gstoci prdu, prawdopodobnie z powodu zmniejszania si iloci kontaktów midzy C
a YSZ na skutek relatywnego spadku iloci paliwa wglowego. Porównanie maksymalnych gstoci prdów czerpanych
z ogniwa DCFC, wskazuje na najwysz efektywno badanych ogniw, w których zastosowano kompozytowe paliwa stae otrzymane w wyniku termicznego rozkadu prekursora wglowego. W trakcie tego procesu, powstajce czstki wgla
równomiernie pokrywaj czstki nanometrycznego proszku
roztworu staego 8YSZ. Wystpowanie maksimum gstoci
prdów przedstawionych na Rys. 8a i 8b wskazuje na moliwoci optymalizacji parametrów pracy ogniw DC-SOFC poprzez
zmian skadu paliwa kompozytowego. W pracach [16, 17],
przedstawiono ogniwo DC-SOFC ze zoem uidalnym zbudowane z elektrolitu rurkowego 8YSZ z naniesion warstw
cermetalicznego materiau anodowego Ni-YSZ, „obmywanego‘’ czstkami wgla unoszcymi si w zou. Mona spodziewa si, e równie w zou uidalnym ogniwa DC-SOFC
wystpi podobny efekt zwikszenia gstoci prdu dla paliwa
kompozytowego, jak ma to miejsce w ogniwie DC-SOFC ze
zoem staym. Na Rys. 9 przedstawiono porównanie zalenoci krzywych E–I dla ogniwa rurkowego 8YSZ, w którym
jako paliwo zastosowano tylko wgiel typu C oraz kompozytowe paliwo stae zawierajce ok. 10% wag. YSZ. Podobnie
jak w przypadku ogniwa paskiego, dodatek sproszkowanego
YSZ powoduje wzrost wartoci gstoci prdu.

4. Podsumowanie
Przedstawione wyniki bada miay na celu wskazanie
opcjonalnych sposobów prowadzcych do poprawy efektywnoci dziaania ogniw paliwowych z bezporednim utlenianiem
wgla. Jednym z czynników poprawiajcych prac dziaania
ogniw paliwowych SOFC zasilanych paliwem wglowym moe
by zastosowanie nowych elektrolitów tlenkowych o wyszej
przewodnoci jonowej ni obecnie stosowane roztwory stae tlenku cyrkonu(IV) z tlenkiem itru(III). Kolejnym moliwym
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sposobem poprawy dziaania tych urzdze jest stosowanie
drobnoziarnistych proszków wglowych o niskiej rezystancji
elektrycznej, a take niskim udziale popioów.
Opracowanie kompozytowych paliw staych zawierajcych
wgiel z dodatkiem elektrolitu staego jest nowym kierunkiem
prac badawczo-rozwojowych zmierzajcych do powikszenia strefy reakcji anodowego utleniania wgla, a tym samym
wielkoci czerpanych z ogniwa DC-SOFC gstoci prdów.
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