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Resumo
Nesteartigoé apresentado
um modelode umacélulaa combustível
de óxidosólidotubularcom
reformainterna. O modelofoi desenvolvido
usandoos princípiosde dinâmicados fluidos,
eletroquímica
e mecanismos
de reaçãoquímica,transferência
de calore massaçm linguagem
geométricaunidimensional
Matlab/Simulink@.Uma representação
axial e bidimensional
longitudinal
foi incluídae o modelofoi aplicadode modoa predizeras variações
dinâmicas
da
tensão,correntee potênciada célulaalém da co-produção
de hidrogênioquandoa célula
respondea variaçõesna cargaou na correntedo dispositivo.Os resultadosde desempenho
dinâmicoda celulaSOFCmostraram
o efeitodo aumentoda correntesobrea tensão,potência,
polarizações
temperatura,
e produção
de hidrogênio
excedente.

Aasrnecr
ln this paper, a model incorporatinga tubularinternalreforming solidoxide fuel cell (SOFC)is
presented.The model was developedusing the principlesof fluid dynamics,electrochemical
and
chemicalmechanisms,heat transferand massin Matlab/Simulink@
language.Longitudin,al
twodimensionaland axialone-dimensionalgeometric
representationwas enclosedand the modelwas
appliedin orderto predictdynamicvariationsof voltage,currentand powerof the fuel cell and the
hydrogenco-productionwhenthe fuel cell respondto the variationsin load or current.The results
of dynamicperíormanceof the SOFChad shown the effectof the increaseof the currenton the
polarizationsandproductionof exceedinghydrogen.
voltage,power,temperature,

Pnl-nvRlsCxnve
Célulaa combustívelde
oxidosolido;eletricidade;
hidrogênio,
modelagem,
Matlab/SÍmulink@.

í. InrnoouçÃo
A substituição
da economiabaseadaem combustíveis
fósseis(carvão,petróleoe gás natural)pela
economiado hidrogênio
despertaexpectativas
otimistas.
Todavia,o hidrogênio,
assimcomoa
eletricidade,
nãoé umaformaprimária
de energia,
vistonãoexistirem estadolivre,em quantidade
apreciável.
Obterhidrogênio
significaextraí-lode algumasubstâncianaturalcom a intervenção
de
algumafonteprimária
de energia.Em qualquer
conversão
há perdasrelacionadas
com a fugade
energíado sistema,avaliadapela Lei da Conservação,
e com a dissipação,forma de perda
descritapela Lei da Entropia.
A conversãose justifica,em geral,pela maiorcomodidade
ou
peladiminuição
segurança
de uso,pelamelhorqualidade
da produção,
de danosimediatos
ao
ambiente,
entreoutros. Quandocomparado
possuimaior
à gasolinaou gás natural,hidrogênio
'
Correspondênciadeveráser enviadaa ElisangelaM Leal: Tel: (12) 3186-9248;fax: (12) 3101-1992;email:elisangela@lcp.inpe.br
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densidade energética em base gravimétrica.Entretanto, quando volume, transporte,
do
e ciclo de carga e descargasão consideradosé que os inconvenientes
armazenamento
que podeser produzido
a
é um elemento
abundante
hidrogênio
se tornamaparentes.Hidrogênio
partir de diferentesfontes e de diversasmaneiras.Este pode ser produzidoa partir de
e água. Apesarda energia
materiais
e processos
biológicos
hidrocarbonetos,
álcoois,biomassa,
que
pelo
na sua obtenção,
ele apresenta
hidrogênio
ser
menor
do
a
energia
totalutilizada
cedida
vantagensimportantesque o qualificamcomo um dos combustíveisque irão, certamente,
substituir
os derivadosdo petroleo.
em algumasfontes na
Os principaisprocessosde produçãode hidrogêniosão apresentados
e comunsprocessos
literatura11- 41.A reformaa vaporde metanoé um dos maisimportantes
A reformaa vaporproduzum gás rico em hidrogênio,
industriaisparaa produçãode hidrogênio.
menoresde
com quantidades
de hidrogênio
em baseseca,juntamente
da ordemde 70 a 75o/o
metano(2 a 6%),monóxido
de carbono(7 a 10%)e dioxidode carbono(6 - 14o/o).
hidrogênio
com baixaemissãode poluentes
Uma das formasde produzirenergiae co-produzir
podeser atravésde uma célulaa combustível
de alta
de alta temperatura.Célulaa combustível
qual
sólido
e
carbonato
interna,
tal
a
célula
a
combustível
de
óxido
com
reforma
temperatura
desenvolvidas
com poucosprodutoscomerciaisdisponíveis.Estes
fundido,são tecnologias
porgásnaturalou um combustível
renovável.O gás
diretamente
sistemaspodemseralimentados
no compartimento
anódicopara
de reformadiretae indiretamente
naturalpodesofrero'processo
produzirhidrogênio.
e fornecer
a produçãode hidrogênio
A reformadiretaresultaem promover
necessárioresfriamentopara a pilha. A reforma indiretaocorre em reator separadomas
todo o
integrado. Entretanto,
as célulasnão consumemeletroquimicamente
termicamente
para
que é fornecido(umalimitação
fundamental)
e elas produzemcalorsuficiente
combustível
que
que
quantidade
o hidrogênio elasconsumem.
maiorde combustível
do
reformar
uma
e eletroquímica
de sistemascom célulasa
A literaturamostrauma análisetermodinâmica
paru
geração
fundido
a
conjuntade eletricidade
óxido
sólido
e
carbonato
utilizadas
combustível
de
modelagem
de
um sistemacom uma
Neste
é
apresentada
uma
Bl.
trabalho
e hidrogênio
t5
SOFC com reformainternadiretautilizandoo softwareMatlab/Simulink.Este sistemautilizao
hidrogênio
adicional.
da célulaparaacionarum reformador
de formaa produzir
calordesperdiçado
DEoxrDo solrDo
2. GÉlum A coMBUSTívEL
a partirde materiais
do tipoóxidosólido(SOFC)é umacélulaconstruída
A célulaa combustível
de
cerâmicos(oxidosde metal) e metais. Estes dispositivoscompartilhama característica
a célulade polímero
no estadosólidosomentecom outrotipode célulaa combustível:
eletrólito
condutoriônico (SPFC). Os sistemasSOFC estão avançandoem várias companhiase
de
tubular,planare monolítico.Os projetos
organizações
comtrêstiposbásicosde configuração:
e são produzidospela Siemens
célufastubularesestão mais próximosda comercialização
estãoaindaem
ElectricCorporation.Os projetosde célulasplanarese monolíticas
Westinghouse
de modoa simulara resposta
fase de demonstração.Modelosdinâmicossão desenvolvidos
dominantes
existem2 geometrias
dinâmicade SOFCs.Apesarde possuir3 modelosdistintos,
na literatura
simulações
dinâmicas:
a célulatubulare a célulaplanar.
dasquaispode-seencontrar
no desenvolvimento
do modeloda SOFC. A eletroquímica
modularfoi utilizada
Umametodologia
paraas perdas.
usandotermosteóricose semi-empíricos
da célulafoi incorporada

2.í. Potencialda célula
queocorremna célulasão:
As principais
reações
eletroquímicas
(í)
/zO2 ^+ 2e- =- 02(2)
H2 + O'- =- HzO + 2e(3)
H2 + /. Oz =HzO
Sendo a reação (3) a reação global do processo.O potencialpadrão 1f0; Oa reação global pode
ser calculadausando a energia livre de Gibbs da formaçãode vapor d'água. O potencialde
Nernst(E) para a célulaSOFC idealpode ser escritopor:
n,&"
P5ílY, pontificia uniwsidadè Católicâdo PÃrsná
wgw.p&Pr.br
ïF:ï
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(4)

Sendo:R a constante
universal
dosgases[8,314kJ.kmol-1.K-t],
T temperatura
de operação[K],
"
F a constante
de Faraday[96.485kC.kmol-'],
P a pressãodo sistema
[Pa]e yafração molarda
espécie.Enquantoa equação(4) forneceo potencialidealda célulaou o potenciala circuito
aberto(OCV),o potencialreal da célulaé afetadoprincipalmente
pelasperdaspor polarização.
Destaforma,o potencialrealda célula(V) podeser calculadopeladiferençaentreo potenciaide
Nernste as perdaspor polarização
porativação(nn),porconcentração
(nc)e ôhmica(qe):
V=E-In-r1c-rìn
(6)
Em geral,a maiorpolarização
inerente
a célulasde altatemperatura
é a resistência
da célula.As
perdasassociadas
à resistência
da célulapodemserescritascomo:
(7)
Sendo:ft a resistência
por polarização
efetiva[o.m"]. hï"1".
porquedaôhmicade umaSOFC
são,principalmente,
devidasà resistência
iônica/eletrônica
do eletrólito,
eletrodos
e interconectores.
A
resistência
de cadamaterial
usadonacélulapodesercalculada
partir
a
(p,), queé
de suaresistividade
funçãoda temperatura.
Ou seja[9- 11]:
!'
Rt=et
(8)
A
Pm= aexP(bff)
(9)
quesãoespecíficas
Sendoa e b constantes
de cadamaterial.A polarização
porquedaôhmicafoi
calculada
pelaTabela1.
usandoos valoresinformados
Tabela1. Características
doscomponentes
da SOFCÍ12- 141.
'

Ançdo,

t

ãfntêidónector '

,.E.'letÍoìit(h. l

Material us;àdo-+

NíNSZ

YSZ

a
b

2,98.10-

2,94.10
10350

-1392

LSMNSZ
8,1í.10"
600

Mg/LaCrOs

5 . 0 . 1 0m
-"
2,0.10-'m
5 , 0 . 1 0m
-"

1 , 0 . 1 0m
-"
1 , 0 . 1 0m
-"
1 , 0 . 1 0m
-"

Espessuras
Suportadano anodo
Suportadano catodo
Suportadano eletrolito

7 , 5 . 1 0 -m-

4 . 0 . 1 0 -m
"

1 , 5 . 1 0m
-"

4 . 0 . 1 0m
-"
1,0.10-'m

1 , 5 . 1 0 -m"

1.259.10

4690

por ativaçãoocorrequandoa velocídade
A polarização
da reaçãoeletroquímica
na superfíciedo
eletrodoé controladapela cinéticado eletrodo.No caso da SOFC,a análiseda polarização
por
ativaçãodeveser aplicadaao anodo(Ni + YSZ)e ao catodo(LSM+ YSZ). A equaçãopódeser
escritacomo:
ïìA=

nr, íiì

_lnl . I

cl,nF

(10)

\lO /

Sendocr o coeficientede transferência
de c^arga,
n o númerode elétronstransferidos[kmol]e rea
densidade
de correntede intercâmbio
et al. l11l e
[A.m-']. Segundoos trabalhosde Costamagna
Virkaret al. 1141,
a densidadede correntede intercâmbio
podeser calculadaa partirde modeios
quepodeserdescrita
matemáticos,
comosegue:
io = A eB/T
(11)
SendoA e B constantes
intrínsecas
ao eletrocatalisador
empregado
e a reaçãoquímica.Estarelação
estáde acordocomas leisda cinética
químicano eletrodo.
porconcentração
A polarização
resulta,principalmente,
da faltade reagentes
nossítiosativosquando
a taxade conversão
de energiaé elevada(altadensidade
de corrente).Em outraspalavras,há a
iJ+tr
Pohtilïcía
úrtl-.::jÍ11:--.::y"" do p*ôÍó
.ïm
"-Y;Ww.Púcpt,or
ÉI IFBê
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çffieç4s,ry, 'S" r-11
Xr-'u * tl l ",.,'

Brasil H2 Fuel Cell
2007
Expo/Seminar

por concentração
formaçãode um gradiente
de concentração.
A análiseda polarização
na SOFC
porosos,peloprocesso
devecomeçarpelaanálisedo transporte
de gases,atravésdos eletrodos
de
porconcentração
podesercalculada
por:
difusãodosgasesnosporos.Nestecontexto,
a polarização

n"=
#'[,-i)

(12)

4 e a densidadede correntelimitee o parâmetromais importanteda equação(12). A densidadede
correntelimiteé dependentedas pressõesparciaisdos reagentese produtosna célula,temperaturae
difusividadedos materiaisdos eletrodos.Existempoucosdados disponíveisna literaturae por isso a
densidadede correntelimiteé, algumasvezes,modeladacomo constante. Nestetrabalho,optou-se

porutilizar
porChanet.alf13,151:
o modelo
apresentado

rÌc,an=+,'[ffi]

(í 3)

)- |(P*,/ao,
)- p3rl""pfinrTnrho/""11o".tt"nye*1)i]'l (14)
,^[(P*,/ao,
=- Rr'"L
rìc,cat
nF
l
Sendo /.n^aespessurado anodo [m], /""ta espessurado catodo [m], D"n("oa difusividadeefetivado
anodo [m'.s-'], Dcat(erD
â difusividadeefetivado catodo [m'.s-'],pi a pressãoparcialda espéciek na
condiçãobulk do fluido [Pa], P""1a pressão no catodo, õe2 espessuraequivalenteda camada de
difusãono lado do catodo[m]. O cálculode cada termo de polarizaçãojuntamentecom o cálculoda
tensãoda célulafoi realizadoutilizandoos parâmetrosdadosna Tabela1 e na f abela2.

Tabela2. Parâmetros
de cálculoparaa célulade óxidosolido[13].
Parâmetros
Temperaturade operaçãoinicialda célula(T)
Pressãode operaçãoinicialda célula(P)
Elétronstransferidosna reação(n)
Coeficientede transferência(cr,)
Porosidade(e)
Tortuosidade(o

1273K
101,325
kPa
2
0,5
30%
6

2.2.Formulaçãodo modelo
Uma célulaSOFCtubularfoi modeladausandovolumesdiscretosassumindoum reatorbem
misturado.A célulafoi discretizada
axialmente
em 10 nos (videFigura1), cadaqualcontendo
sub-volumes
menoresrepresentando
o tubode suprimento
de ar (TSA),compartimento
do gás
anódico,
eletrólito
e compartimento
do gáscatódico.Umaorientação
axialé usadanoscálculose
o modeloé uni-dimensional
na direçãoaxial. O fluxodos gasessãocomoseguena Figura1, os
gasesanódicoe catódicosãoconcorrentes
e contracorrentes
em relaçãoa entradade ar.
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Tubocélula
Gásanodo
Tubosuprimento
de ar

Gáscatodo

Vistade frente
Figura1. Modelogeométricoda tubularSOFC
O modelo também envolve a transferênciade calor por convecção na interface gás/sólido, por
devidoà temperaturade operaçãoda célula.
conduçãoentresólidose por radiação(sólido/sólido),
de calorutilizado.Parâmetrosde entrada
A Figura2 mostrao circuitoequivalentede transferência
podem ser alteradosde
como comprimento,largura,propriedademateriale dados eletroquímicos
acordocom a aplicação.

Nón

Nón+1

* Anodo
Ç) s"ioa

@?xãT
Ar

si:"@

@entraaa

de calor
Figura2. Circuitoequivalentede transferência
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A eletroquímica
da célulaé modeladacomo um processoquase-estático
no qual assume-seque a
cinéticano eletrodoocorreem uma taxa muitomaiorque a dinâmicade transportee transferência
de calor. Desta forma, assume-seque as reações ocorrem instantâneae completarnentena
interfacedo eletrólito.Todas as polarizaçõessão incorporadasem uma aproximaçãonodal das
polarizaçõespor ativação,concentraçãoe ôhmica. Com estas aproximações,o consumo e
produçãode espécies químicas dependemtotalmenteda corrente produzidapela célula. A

podeserescritacomo[16]:
equaçãode conservação
de espécies
v(ocn/ot)=Nk,;n-/vk,su1
(í5)
+Rp
SendoV o volumede controledo no [m'], Cna concentração
da espécie.
k [kmol.m-3],
N1o fluxo
molarda espéciek [kmol.s-'],
Roa taxade produção
dasespécies[kmol.s-'].
O balançode energia
no compartimento
do catodopodeserescritoda maneíra:
d(qrE)
= IminEin -ImoutEout -Qconv,e-Qconv,TSA
(16)
+Qrad+Qser
dt
Sendo E a energiado volume de controlena entrada (subscritoin) e na saÍda (subscritoout)
p a densidadedo fluxo [kg.m-t],m o fluxo mássico[kg.s-t],Q.onuâ transferênciade calor
[kJ.kg-1],
por convecçãono eletrólito(subscritoe) e no tubo de suprimentode ar (subscritoTSA) [kW],Q,"6a
transferênciade calor por radiação[kW] e Qsero termo de calor gerado devido a reação química,
que pode ser dado por ['17]:
Y

í r n l ,^
ì
Q s e=rt l - # - v c e r
I

trzl

\/
As equaçõesusadasparua transferência
de calorpor condução,
convecção
e radiaçãosão na
seguinte
forma[18]:

=?*ot
Qcond

(18)

Qconv = h AconvaT

(1e)

erad=""(t3"-rí*,1)

(20)

(subscrito
SendoA a áreade fluxode calorna condução
(subscrito
cond)e na convecção
conv),k
a condutividade
térmicado materìal,L a distânciaentre as diferençasde temperatura,
h o
coeficiente
de transferência
de calorpor convecção,
e a emissividade,
o' a constante
de StefanBoltzmann,
Trua temperatura
na superfície
do eletrolito
e Tslcat)
a temperatura
do gásno catodo.
3. ReronuADoR E REFoRMA
A vAPoR
A reforma a vapor e reação de troca vapor/gásocorrem simultaneamente
as reações
eletroquímicas
no compartimento
do anododa SOFC.As equações
de conservação
de espécies,
massa,quantidade
de movimento
e energiasãoaplicadas
no módulodo reformador.
O modeloda
reformaconsidera
a cinéticaquímicade trêsreaçõesquímicas
concorrentes
[12]:
CHa+H2O-+ CO+3H2
(21)
-+
CO+ H2O
CO2+ H2
(22)
CHa+ 2H2O -) CO2+ 4H2
(23)
As taxas de reação pa'a a reação de reforma a vapor (21) e reação de troca água/gás(22) foram
determinadaspela equaçãode Arrhenius. O modeloda reformausa taxas que são consistentes
com o uso de catalisadoresa base de níquel[19]. A equaçãoda taxa da reação (21) pode ser
escritacomo [19]:

,^.=
'z'

nr, (PcH+Pnzo
-t{iì
DEN2
[

ffi
'lt[:

lontit;c;auni@rsidôdecatólicÀdo pÂrnrá
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(22)e (23)podemserescritas
A taxadasreações
como,respectivamente
[19]:
,^^:
'zz

kr, I PcoPHro
_Pcoz]
DEN2
[

Pr,

( P"roPío

xPt,

(25)

)

P.orP,!,uì

rzs= kca
Dfirt-e;;---Vr_

(26)

)

(DEN)usadonasequações
(24),(25)e (26)é dadopor[19]:
O denominador
KnzoPnzo
DEN:1 + Kcopco + Ktzpnz + KcHapcna +
(27)
P,,
De acordocoma equaçãode Arrheniuse equaçãode Van'tHoff,as constantes
da reaçãok^ (m =
21, 22, 23) e Kn(n = CO, CH4,H2O,H2)nas equaçõesacimapodemser calculados
a partirde
(Á, e Ár), parâmetros
fatoresexponenciais
(E^
de absorção e LHr)dasseguintesequações[19]:

km=Am*r[-+)

Kn=An*r[_#)

(28)

As constantes
queCO é consumido
usadasno modelosãoapresentadas
na Tabela3. Assume-se
(22)e produzido
pelaequaçãode reforma(21).
apenasna equaçãode trocavapor/gás
foi modelado,
cadamódulofoi construído
Quandoo reformador
de modoa ser integrado
com o
sistemacomoum todoou ser utilizado
em separado,
de modoa ser avaliadotantointegrado
ao
sistemaquantoseparadamente.
Paraa simulação,
o móduloreformador
foi divididoem 5 nós
iguaisao longodo comprimento
do reformador
de formaa capturarvariações
longitudinais.
Uma
análisesensitivarealizadamostrouque 5 nós, neste caso, são suficientespara capturaras
mudançascom precisão.O uso de maisde 5 nós forneceapenasum pequenoaumentona
precisão,
porémcomdispêndio
de maistempona conclusão
da análise.
O sistemareformador
é constituído
de 5 subsistemas,
gás combustível,
a saber:camacatalítica,
gásde exaustão,
gásreformado
e misturade gases.
Tabela 3. Constantespara o modelo do reformador[20]
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4. DrscnerzAçÃo
A célula SOFC tubularé modeladausandovolumesdiscretosassumindoum reator bem
misturado.
A célulaé discretizada
na direçãoaxialem dezdistintos
volumesde controlede modo
a capturar
variações
ao longoda célula(videFigura1). Cadavolumede controle,
ou nó,contéma
representaçãode cinco componentesda célula (compartimento
do anodo, conjunto
anodo/eletrolito/catodo,
compartimento
do catodo,tubode suprimento
de ar, compartimento
de ar)
sendoque as condições
de contorno
sãodadaspelosnósadjacentes
ou condições
de entradae
saídados gases. Uma orientação
simétricaaxial é usadanos cálculose o modeloé uni(a célulaé compostapor um
dimensional
na direçãoaxiale bidimensional
na direçãolongitudinal
por componentes
conjuntode nós unidimensional
os quaissão compostos
bidimensionais).
Os
fluxosdos gasesestãoem arranjoconcorrente
com relaçãoao anodoe catodoe contra-corrente
globalda céluladependedascondições
comrelaçãoao ar. O desempenho
e propriedades
locais
pressão,concentração
(temperatura,
de espécies). Na direçãolongitudinal,
uma condição
equipotencial
foi imposta,
a tensãonosnósé constante
e é a tensãoda célula.Comoresultado,
em cadanó,a seguinte
relaçãose aplica[21]:
Vcel = L in5Rcarga
nos

(21)

O calorgeradona célulaé utilizadoparaacionarum reformador
externode modoa produzir
hidrogênio
adicional.
por causa de sua
O modelofoi desenvolvido
em linguagemMatlab/Simulink@,
selecionado
para o usuárioe especialmente
capacidade
de soluçãodinâmica,flexibilidade
e versatilidade
compatibilidade
com o desenvolvimento
de um sistemade controledinâmico. O modelofoi
construído
gráficosseparadosrepresentando
em umarepresentação
física,istoé, componentes
o
compartimento
do anodo,compartimento
do catodo,conjuntoanodo/eletrólito/catodo
e tubo de
suprimento
de ar. lstopermiteumafácilvisualização
dosprocessos
e debugging.

5. ResulrADos
E DrscussÃo
A curva de polarizaçãorepresentaas característicasde tensão e correnteda reação eletroquímica
que ocorre dentro da celula. A Figura 3 mostra o resultadodo modelo IR-SOFC para tensão,
correntee potênciagerada pelacélula,para uma variaçãona correntedo stack de 160 Aa225 A
(aumentode aproximadamente
40%). Os resultadosmostradosforam os esperadosmostrando
que o modeloconvergepara uma soluçãorazoável.A curvamostraa regiãona qual as perdaspor
quedaôhmicasão predominantes,
ou seja, uma regiãoonde as características
dos materiaisque
compõema SOFC se sobrepõem.
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Figura3. Tensãoe potência
em funçãoda corrente
do dispositivo.
Geralmente,
quandouma célulaa combustível
experimenta
uma mudançana corrente,esta
respondecom um rápidotransiente
eletroquímico
e lentotransientetérmíco.Uma vez que a
maioriados processos
físicose químicosque governama operaçãoda célulacombustível
é
fortemente
dependente
da temperatura,
o transieìtetérmicoafetaráa tensãoda célula.Em um
sistematípico,estestransientes
térmicospodemter longasconstantes
temporais
(porexemplo,
de
100a 1000segundos)
devidoà massatérmicarelativJrnente
grandeda célulaa combustível.
A
Figura4 mostrao comportamento
eletroquímico
da célulap"râ ur" variaçãode 40o/o
na corrente
da célula.Nestafigurapode-senotaro comportamento
antese apósa periuroaçao
na corrente
da
temperatura
finalno catodo,do potencialde Nernst,da polarização
poi ativaçãòe da potarização
porconcentração.
observa-se
queo transiente
de temperatura
ê muitomaisiongose comparádo
com as variaçõesocorridasno potencialde Nernste nas polarizações.compaianoo potencial
o
de Nernstcomas polarzações,
nota-sequeo potencial
de Nernstexibeum transiente
maioralém
de um picono potencial
do que o observado
naspolarizações.
Estecomportamento
é devidoao
reajyste no tempo de resposta eletroquímicoe de materiais. Este comfortamento
é
qualitativamente
o mesmoverificado
nosexperimentos
reportados
porMencht22,2à1.
Finalmente,
a Figura5 mostraa produção
de hidrogênio
excedente
pelo reformador
externoem
funçãodo tempo.Pode-severificar
que a produçao
ãe hidrogênio
diminuicom a variaçãopositiva
da corrente,uma vez que a temperatura
no díspositivo
arimenta. De acordocom a Figura6
(análÍseem estado permanente)
a produçãode hidrogêniocai conformeo aumentoda
temperatura
a partirde 800oC.Comoa célulaSOFCestã operandoa temperatura
de 1000oC
(condiçãoinicialdo modelo),com o aumentoda temperatura
há a tendènciana queda da
produção
de hidrogênio
peloreformador
excedente
interno,
confirmando
o preditopelosresultados
teóricos.
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Figura6. Produção
de hidrogênio
a partirde metanocomofunçãoda relação
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6. Cor,rcl_usÕES
A prediçãodo desempenho
de umacélulaa combustível
podeser obtidaexperimentalmente
ou a
partirde modelosteóricos.uma investigação
experimental
consometempoe é um processocaro
vistoque há a necessidade
de adquirúóu fabiicaro dispositivo
operando
contrárioda modelagemteoricaque pode ser rápidae barata,embora "cóqrâo"mente,ao
a modelagemteorica
experimental
de formaa obterum modeloconsiderado
!9ryn9a da validação
útil. A operação
dinâmicade sistemasbaseados
em célulasa combustível
é um processocomplexoe inclui,por
exemplo,
entre os processoseletroquímicos,
físicos e de transferência
_interações
de calor e
massa' Comoresultado,modelosprecisose de alta fídelidadeque capturam
o comportamento
dinâmicoda célulaalémde identificar
os gradientes
térmicossão altamentedesejáveís.
Neste
trabalho,modelosdesenvolvidos
em ambieìteMaflab/simuilnt@
rãram;Ë;";iJ"s,
utitizando
os princípiosde dinâmicados fluidos,eletroquímica
e mecanismosoe reáçao química,
transferência
de calor e massa que governaa célula soFc. uma representaçâà
geométrica
unidimensional
axialmentee bidimensional
longitudinalmente
foram incluídose o modelofoi
aplicadode modoa predizer
as variações
dinâmiãas
da tensão,corrente
e potência
da célulaalém
da co-produção
de hidrogênio
quandba célularespondea vãiiaçoesna cargaou n"
do
dispositivo.
uma séried.esimulações
e análises
foì conduzida
"orr"nte
dé modoa ueÍfi""1o desempenho
do modelo.os resultados
de dãsempenho
dinâmicoda cetutaSoFc mostraram
aumento da correntesobre a tensão, potência,temperatura,polarizaçóes o efeitodo
e produçãode
hidrogênio
excedente.o modelorevelouumaresposta
dinâmicalongada temperatura
(o queera
Jt
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Já com relaçãoà
esperado)se comparadoàs variaçõesno potencialde Nernste polarizações.
produçãode hidrogêniopelo reformador,os resultadosconfirmaramos obtidosna análiseem
que a variaçãona correnteprovocauma diminuição
na
alémde mostrarem
regimepermanente,
produçãode hidrogênio,
apresentados
na análisede equilíbrio
o que confirmaos resultados
químico para a produçãode hidrogênioa partir de metano.As análisesapresentadas
podeser
geometria
quea simulação
princípios
simplificada
dosprimeiros
utilizando
demonstraram
de células
de respostadinâmicae comportamento
dascaracterísticas
útil paraobterconhecimento
mais
válidoparasimulações
a combustível.
O usofuturode taismodelospodeser especialmente
detalhadas.
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