BÖLÜM 4

YAKIT P‹LLER‹ (HÜCRELER‹)
Hidrojen için gelece¤in yak›t› olarak bahsedilmeye baﬂlan›nca yak›t pilleride daha
çok gündeme gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Yak›t pilleri hidrojen de depolanm›ﬂ kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüﬂtürülmesine en uygun sistemlerdir. Yak›t pillerinde do¤algaz, biogaz, propan gibi hidrojence zengin hidrokarbon bileﬂikleri de kullan›larak enerji elde edilebilir.
Yak›t pili tekolojisinin temeli bundan yaklaﬂ›k 160 y›l öncesine dayan›r. 1838 y›l›nda Schönbein (1799-1868) Basel Üniversitesi’nde yapt›¤› deneylerde hidrojenin oksijen
yada klorla reaksiyona girdi¤inde elektrik meydana getirdi¤ini tesbit etmiﬂtir. Schönbein‘›n arkadaﬂ› hakim Sir William Grove (1811-1896) ortaya ç›kan bu prensibin elektrolizin tersi oldu¤unu ve elektrik enerjisinin bu ﬂekilde elde edilebilece¤ini göstermiﬂtir.
Ancak bu çal›ﬂmalar›n›n yak›t pilinin temelini oluﬂturdu¤unu kendiside bilmiyordu. Günümüzde geliﬂtirilen bu teknolojinin temelinin Grove ye dayand›¤› kabul edilmektedir.

Resim 4.1

Grove 1811-1896

Konu ile ilgili ilk ciddi araﬂt›rmalar altm›ﬂl› y›llarda uzay yolculuklar› gündeme geldi¤inde baﬂlam›ﬂt›r. Çünkü yak›t sistemlerinde daha az hacimli yak›tla daha uzun yol alma aray›ﬂ› içine girilmiﬂtir.
Seksenli y›llarda araﬂt›rmalar h›zla sürmüﬂ ve doksanl› y›llarda ise mesafe kaydedilen sonuçlar al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yak›t sisteminde meydana gelecek muhtemel de¤iﬂim ticari düﬂünen büyük firmalar› konu hakk›nda detayl› araﬂt›rma yapmaya ve rekabet
ortam›nda daha yüksek verimli piller geliﬂtirmeye sevk etmiﬂtir. Bunun sonucu demotrasyon tesisleri, prototipler, ulusal ve uluslararas› araﬂt›rma merkezlerinin say›s› h›zla
artm›ﬂt›r. Yeni birçok araﬂt›rma projesi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Yak›t pillerini ön plana ç›karan en büyük avantaj› ise kimyasal enerjiyi do¤rudan
elektrik enerjisine dönüﬂtürebilme imkan›n olmas›d›r. Mevcut elektrik üreten sistemlerde bu dönüﬂüm ancak üç basamakta gerçekleﬂmektedir. (Çizelge 4.1)
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Çizelge 4.1 : Üç basamakta ve tek basamakta gerçekleﬂen enerji dönüﬂümünün ﬂematik gösterimi
Geleneksel Elektrik Üretimi
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Elektrik
Enerjisi

Yak›t pili teknolojisi

Benzinin yak›t olarak kullan›ld›¤› geleneksel yanmal› motorlar› düﬂünelim. Yanma
odas›na gönderilen yak›t ilk k›v›lc›mla yak›ld›¤›nda ›s› enerjisi aç›¤a ç›kar bu enerji hacimde büyük bir art›ﬂ meydana getirir ve pistonlar› çal›ﬂt›r›r. Böylece ›s› enerjisi kinetik
enerjiye dönüﬂmüﬂ olur. Elde edilen bu hareket enerjisi de jenaratör sayesinde elektrik
enerjisine dönüﬂtürülür ve kullan›lacak sistemlere gönderilir.
Bu prosedürde birçok basamaktan oluﬂan mekanizma sayesinde farkl› alanlarda büyük kay›plar söz konusudur. Bu nedenle verim oldukça düﬂüktür. Yak›t pilinde ise hidrojende depolanm›ﬂ kimyasal enerji do¤rudan elektrik enerjisine dönüﬂtürebildi¤inden
verim oldukça yükseltir. Ayr›ca yak›t pilinde di¤er sistemler gibi farkl› parçalar ve mekanik aksam olmad›¤›ndan sürtünmeden kaynaklanan gürültü ve aﬂ›nmadan kaynaklanan kay›plarda ortadan kalkmaktad›r.
4.1. Bir Yak›t Pili Nas›l Çal›ﬂ›r?
Bir yak›t pilinde yürüyen olaylar nelerdir? Sorusuna verilecek en güzel cevap
elektrolizde yürüyen olaylar›n tersi olmal›d›r.
Elektrolizde su elektirik ak›m› yard›m›yla oksijen ve hidrojene ayr›ﬂmaktad›r. Burada ise oksijen ve hidrojen birleﬂerek suyu oluﬂtururken yan›nda da elektrik enerjisi meydana gelmektedir.
Ço¤unlukla bu reaksiyonun H2 nin oksijenle verdi¤i patlama reaksiyonu oldu¤u düﬂünülür. Ancak patlama reaksiyonun da reaksiyona giren yaln›zca H2 ve O2 dir ve reaksiyona girecek oksijen oldukça saf olup (1:2) oran›nda olmal›d›r. Ayr›ca ürün oluﬂmas›
için reaksiyonu baﬂlatacak bir k›v›lc›ma da ihtiyaç vard›r. Reaksiyon, oksijen miktar› az
gelirse yada ateﬂli bir kaynak yoksa tamamlanmaz.
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Yak›t pilinde ise bu patlama reaksiyonu meydana gelmez. Kullan›lan oksijen genelde havadan elde edilir ve havan›n % 79 Azottur. Ayr›ca yak›t pili içinde ateﬂli bir kaynak olmay›p oksijenin ve hidrojenin bölmeleri birbirinden ayr›lm›ﬂt›r. Hidrojen burada
da oksijenle reaksiyona girmektedir. Ama bir patlama meydana gelmemektedir. O yüzden buradaki yönteme “So¤uk yanma” ad› verilir.
Bu ﬂekil yak›t pilini temel çal›ﬂma prensibini göstermektedir. Her nekadar yak›t pillerinin, yap›s› kullan›lan
materyal, çal›ﬂma s›cakl›¤›, kullan›m yerlerine göre de¤iﬂse de temel prensip ayn›d›r.Burada en s›k kullan›lan
PEM (Proton, Exchange, Membran) yada polimer elektrolitli yat›k pili olarak tan›nan düzenek gösterilmiﬂtir.
PEM yak›t pilinin kalbini art› kutba ba¤l› Anot ve eksi
kutba ba¤l› Katot olmak üzere iki elektrot ve elektrotlaras› iyonlar›n geçirgenli¤ini sa¤layan polimer bir membran
oluﬂturur. Kullan›lacak bu membran 0,1 mm kal›nl›¤›nda
ve gaz geçirmeyecek yap›da tasarlanmal›d›r ve elektronlarla da etkileﬂmemesi gerekir. Yaln›z protonlar› geçirmeli yani hidrojen iyonlar›na duyarl› olmal›d›r.
Elektrolit olarak kullan›lacak malzeme say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Düﬂük s›cakl›klarda yürüyen yak›t pili reﬁekil 4.1. Yak›t pilinin ﬂematik
aksiyonlar›
için az miktarda asit yada baz kullan›l›rken
gösterimi
yüksek s›cakl›k bölgesinde kullan›lan yak›n pilleri için
seramik oksitler ve karbonatlar kullan›labilir. Elektrotlar›n elektrokimyasal dönüﬂüme
kolayl›k sa¤layacak geniﬂ bir yüzey alan› olmal›d›r.
Katalizör olarak ise genellikle platin veya platin alaﬂ›mlar› kullan›lmaktad›r.
Membranlar kuvvetli asidik karakter gösteren düﬂük de¤erli metal katyonlar içermelidir.
Yak›t grafit plakalar içinden verilir. Bu plakalar›n iki ayr› giriﬂi vard›r. Birisi hidrojenin gönderilece¤i bölmeye di¤eri ise oksijen içeren havan›n gönderilece¤i bölmeye
aç›l›r.(ﬁekil 4.1)
Membran›n Anot k›sm› nemlendirilmeli ve katot k›sm›nda ise oluﬂan su uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Biriken ›s› hemen da¤›t›lmal› ve tekrar kullan›ma haz›r hale gelmelidir.
Anot bölmesine ulaﬂt›r›lan hidrojen katalizör yard›m›yla elektronlar›na ve protonlar›na ayr›ﬂt›r›l›r. Serbest kalan elektronlar elektrik ak›m› olarak elektrotlar üzerinden d›ﬂ
devreden iletilir. Protonlar ise elektrolit membran sayesinde katoda do¤ru difüzlenirler.
Elektronlar boyut olarak protonlardan küçük olmas›na ra¤men bu membrandan geçemezler. Bunu elektrolitin asitli¤i belirler. Negatif yüklenmiﬂ elektrolit, iyonlar› protona
iletirler. Elektronlar ise buna karﬂ› itilirler ve d›ﬂ devreden geçmeye zorlan›rlar. Hücrenin di¤er bölmesi olan katot da ise havadan iletilen oksijen iyonlar› ile d›ﬂ devreden geçen iyonlar su oluﬂturup ›s› aç›¤a ç›kar›rlar. Böyle bir sistemde katot ve anot aras›nda belirli bir gerilim fark› oluﬂur. E¤er iki elektrot aras›na d›ﬂ devreye bir kullan›c› ba¤lan›rsa bu potansiyel fark›dan do¤an elektrik kullanabilir. Aç›¤a ç›kan ›s› ise hücreyi ›s›tmak
için kullan›labilir.
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PEM yak›t pilinde hidrojen do¤rudan yak›t olarak kullan›labilir. Do¤algaz, kokgaz›,
biyogaz veya metanol yak›t olarak tercih edilirse bu kez ortamda bulunan kükürtü uzaklaﬂt›rmak için yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç vard›r.

ﬁekil 4.2. Yak›t pilinin Çal›ﬂma Sistemi

PEM türü yak›t pilleri oldukca
düﬂük say›labilicek s›cakl›kta çal›ﬂabilmektedir (maksimum 100oC).
Bu nedenle PEM düﬂük s›cakl›k
yak›t pilleri katogorisinde incelenir.
Yüksek s›cakl›klara ancak bas›nçta
bir de¤iﬂim yap›l›rsa ç›kar›labilir.
‹yonlar›n iletimi için su gereklidir.
Suyun ortamda bulunmas› için s›cakl›¤›n normal bas›nç de¤erinde
100oC üzerine ç›kmamas› gerekir.
Bu s›cakl›kta da reaksiyonun h›zl›
sonuçlanmas› için mutlaka katalizör kullan›lmas› gerekir. Katalizörler kimyasal reaksiyonlara do¤rudan girmeyen ancak reaksiyonun
olmas›n› kolaylaﬂt›ran maddelerdir.

Düﬂük s›cakl›k yak›t pilleri yüksek s›cakl›k yak›t pillerine göre daha kullan›ﬂl› olup,
k›smen h›zl› aç›l›p kapanabilirler. Çal›ﬂma s›cakl›¤›na çok kolay ulaﬂ›l›r ve gerekli ›s›
sistemden elde edilir. Yük de¤iﬂimi çok kolay ve h›zl›d›r. Bu nedende en çok motorlu
araçlarda kullan›lmas› tercih edilmektedir.
PEM - Yak›t pillerinde kullan›lan katalizörlerin ve yan›c› gaz›n safl›¤›n›n oldukça
büyük olmas› gerekir. Yüksek s›cakl›k yak›t pillerinde belli bir yüzde oran›nda safs›zl›¤a müsade verilmektedir. Düﬂük s›cakl›k yak›t pillerinde karbonmonoksit miktar› oldukça küçük olmal›d›r. Çünkü CO miktar›ndaki küçük bir art›ﬂ bile katalizörün etkisini
azalt›r. Buradaki tolerans s›n›r› 10 ile 100 ppm aras›nda belirlenmiﬂtir. PEM yak›t pillerinin CO’e karﬂ› duyarl›l›¤›n›n sebebi CO’in platin üzerinde bloke olmas›ndan ve reaksiyon h›z›n› bununla birlikte de hücre gerilimini azaltmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
durumda verim düﬂüﬂüde beraberinde gelir. Bunu solunum s›ras›nda kanhücrelerine oksijen yerine CO’nun ba¤lanmas›yla zehirlenme meydana getirmesine benzetebiliriz.
Kullan›lacak yan›c› gazlar›n hemen hemen hepsinde % 0,1 ile 0,2 aras›nda CO mevcuttur. Bu ise yak›t hücresi performans›n› etkilemektedir. % 40 ile 60 oran›nda Rutenyum kat›larak elde edilen katalizörler CO in tolere edilebilir s›n›r›n› 100 ppm e kadar ç›kartabilmektedir. Ayr›ca çal›ﬂma s›cakl›¤›n›n yükselmesi de CO nin tolerans s›n›r›n›
art›rabilmektedir. Bu konuda araﬂt›rmalar devam etmektedir. 1, 2
Yak›t hücresinin son ürünü elde edilen do¤ru ak›m ve su veya su buhard›r. Hücre tipine göre de¤iﬂmekle birlikte yaklaﬂ›k 0,7 V ile 1,2 V aras›nda bir gerilim üretilir. Hücrelerin seri ba¤lanmas›yla oluﬂturulan bataryalarda yak›t pili say›s›na göre oldukça yüksek güçler elde edilebilir. Ço¤u örnekte bataryadaki yak›t pili say›s› 200 e kadar ç›kabil56
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mektedir.
Bir yak›t - pili için, gerilimi belirleyen etkenler ﬂunlard›r:
• Bataryada bulunan toplam hücre say›s›
• Membran›n yüzey k›s›m›n büyüklü¤ü
• Herbir hücrenin büyüklü¤ü
• Kullan›lan yak›t›n cinsidir.
Yak›t pilleri oldukça düﬂük gerilimde do¤ru ak›m üretirler. Üretilen bu ak›m›n kullan›m ihtiyac›na göre yüksek gerilimde alternatif ak›ma dönüﬂtürülmesi gerekebilir. Bu
ise ancak ak›m düzenleyiciler kullan›larak sa¤lanabilmektedir.
Yak›t pilleri hareketli parçalar taﬂ›mad›¤›ndan gürültüsüz ve oldukça sessiz çal›ﬂ›rlar. Ancak sistemi besleyen yak›t tank› pompalar› ve kabarc›klar›n ç›k›ﬂ› gürültü meydana getirebilir. Bu yüzden yerleﬂim merkezleri içinde çal›ﬂmas›n›n hiç bir sak›ncas› yoktur. Ayr›ca hareketli bileﬂeninin de az olmas› kullan›m ömrünün uzatmaktad›r.
4.2. Etkinli¤in Yükseltilmesi
‹ﬂletilen her sistem için ön görülen teorik de¤er ile uygulama esnas›nda karﬂ›laﬂ›lan
pratik de¤er aras›nda bir fark vard›r. Bu kural yak›t pilleri içinde geçerlidir. Mevcut çal›ﬂma s›ras›nda ideal olmayan bileﬂenlerden ve iç dönüﬂüm reaksiyonundan kaynaklanan
verim düﬂüklü¤ü söz konusudur.
‹ﬂletme s›ras›nda meydana gelen kay›plar› temel sebepleri ﬂöyle s›ralanabilir;
• Elektrotlardan ve iletim hatlar›nda meydana gelen elektriksel dirençten kaynakl›
(Ohmik düﬂme) kay›plar.
• Elektrolit - Elektrot aras›ndaki s›n›r yüzeyinin s›n›rland›r›lmas›ndan kaynakl› kay›plar.
• Madde transferi s›ras›nda meydana gelen sürtünmeden (Coulumb - sürtünmesi)
meydana gelen kay›plar.
• Herbir iﬂlem için tüketilen enerji miktar›ndan kaynaklanan kay›plar.
Yak›t pilleri için önemli özelliklerden birisi de oldukça yüksek etkinli¤inin olmas›d›r. Yak›t pilinin tipine göre de¤iﬂmekle birlikte maksimum elektriksel verim % 30 ile
50 aras›ndad›r. Bu de¤er yüksek dönme h›z›na sahip taﬂ›t arac› teknolojisi için oldukça
avantajl›d›r. Yak›t pilinden çekilen ak›m artt›kça verim artmaktad›r.
Bütün ›s› - kuvvet döngülü makinalarda belirli s›n›rlar vard›r. Hiçbir sistem termodinamik aç›dan teorik olarak mümkün olan Carnot verimine ulaﬂamaz.
Fiziksel ve termodinamiksel sebeplerden dolay› küçük ve orta ölçekli ak›m üretecleri yanl›zca % 25 ile % 30 verimle çal›ﬂabilir. Dizel kullanarak enerji üreten basit sistemlerde bu de¤er maksimum % 40’ a kadar ç›kabilmektedir. Araç motorlar›nda ise ancak %18 verimle dönüﬂüm sa¤lanabilmektedir.
Yanmal› motorlar Carnot çevrimine göre çal›ﬂ›rlar.
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T -T
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ηel=

ΔG
ΔH

Carnot Verimi

Gibbs - Helmholtz Verimi

T2 : Makinenin çal›ﬂma s›cakl›¤›

ΔG : Serbest reaksiyon entalpisi

T1 : Çevre s›cakl›¤›

ΔH : Reaksiyon entalpisi

Yak›t pilleri ise Gibbs - Helmholtz - verimine göre çal›ﬂ›r.‹ﬂletme koﬂullar›na göre
de¤iﬂmekle birlikte teorik hesaplanan verimler %70 ile %80’e kadar ç›kmaktad›r. Do¤rudan metanolun yak›t olarak tüketildi¤i sistemlerde verim %90’›n üstüne dahi ç›kmaktad›r.
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Çizelge 4. 2 Yak›t pili ve Carnot prosesinin verimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

4.3 Yak›t Pili Türleri
Aﬂa¤›daki çizelgede belirgin olarak kullan›lan baz› yak›t pilleri k›yaslanm›ﬂt›r.
Bunlar ﬂöyle k›salt›lm›ﬂt›r.
AFC: (Alkaline Fuel Cell), Alkali Yak›t Pili
DMFC: (Direct Methanol Fuel Cell) Do¤rudan Metanol Yak›t Pili
PEMFC: (Proton Exchange Membran Fuel Cell) Proton De¤iﬂim Membranl› Yak›t
Pili
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DAFC: (Phosphoric Acid Fuel Cell) Fosforik Asit Yak›t Pili
MCFC: (Molten Carbonate Fuel Cell) Eriyik Karbonat Yak›t Pili
SOFC: (Solid Oxide Fuel Cell) Kat› Oksit Yak›t Pili
Yak›t Türü

Çal›ﬂma S›cakl›¤›

Elektriksel

Yüzey Baﬂ›na
Güç

AFC

H2

60 - 80°C

% 60

-

DMFC

CH3OH

80°C

%40 - 50

-

PEMFC

H2

80 - 100°C

% 40 - 50

0.6W/cm2

PAFC

H2

200°C

% 40- 45

0.2W/cm2

650°C

% 55-60

0.1W/cm2

800 - 1000°C

% 60

0.4W/cm2

MCFC
SOFC

H2CH4Doğalgaz
H2CH4

Çizelge 4. 3 Yak›t pili türlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

PEMFC

PAFC

MCFC

SOFC

Çal›ﬂma
S›cakl›¤›

<100 °C

200 °C

650 °C

800-1000 °C

Çal›ﬂma
Bas›nc›

1-5 atm

1-8 atm

1-3 atm

1-15 atm

Yap›ld›¤›
malzeme

Grafit Karbon

Güç
Uzunlu¤u
(pounds/kW)

8-10

So¤utma
Koﬂulu

su

Grafit Karbon Ni ve Paslanmaz Seramik ve
Metal
Çelik
25
Kaynam›ş su

60

40

Hava

Hava

Çizelge 4. 4 Yak›t pillerinin baz› karakteristikleri
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Alkali Yak›t Pili (AFC)
Alkali yak›t pili, düﬂük s›cakl›kta çal›ﬂan, mobil kullan›mlar için ilk geliﬂtirilen pil
türüdür. AFC’ler di¤erlerine göre oldukça yüksek verimle çal›ﬂmaktad›r. (Yaklaﬂ›k %
60). Buna ra¤men bu tip yak›t pillerine ilgi oldukça s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Bunun baﬂl›ca sebepleri ise; Reaksiyonun oldukça yavaﬂ yürümesi, ömrünün k›sa
olmas›, ve yüksek safl›kta hidrojen ve oksijene gerek duymas›d›r. Ayr›ca s›v› elektrolitin birbirinden ayr›lmas›ndaki güçlükte buna ilaveten problem oluﬂturan bir durumdur.
Bu s›n›rl›l›k AFC yak›t pillerinin geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar› azaltm›ﬂt›r. Bu tip
yak›t pilinde kendine has baz› avantajlar› da yok de¤ildir. Örne¤in kolay kurulumu, çevre koﬂullar›ndan etkilenmeksizin her yerde çal›ﬂabilmesi, çal›ﬂma için ek bir enerjiye (ön
›s›tmas›z) ihtiyac› olmamas›, s›f›r›n alt›ndaki bir s›cakl›kta bile çal›ﬂmaya baﬂlanabilmesi bunlardan baz›lar›d›r.
AFC’lerde OH iyonlar›n› Katot tan Anoda do¤ru kolay taﬂ›yabilen KOH gibi bazlar
elektrolit olarak kullan›labilir. Çal›ﬂma s›cakl›¤› 60 - 80oC aras›nda olup, bas›nç 2 bar
civar›ndad›r elektrot olarak ise gümüﬂ kaplanm›ﬂ nikel kullan›l›r.3
Do¤rudan Metanol Yak›t Pili (DMFC)
Bu yak›t pili tipinde ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi metanol hiçbir de¤iﬂime u¤ramaks›z›n elektrik enerjisine dönüﬂür. Yak›t, anotta elektron vererek ve protonlar› kullanarak
karbondioksite dönüﬂürken, Katotta elekton alarak su ve oksijene indirgenir. Bu dönüﬂüm s›ras›nda protonlar›n taﬂ›nmas› için polimerik iyon de¤iﬂim membranlar› kullan›l›r.
Reaksiyonu optimum koﬂullarda yürüyebilmesi için s›cakl›k de¤erinin 100 ile 200oC
aras›nda olmas› gerekir.Bu s›cakl›¤›n alt›nda katalizör etkisini kaybeder.
ﬁimdiye kadar kullan›lan su içeren membranlarda s›cakl›¤›n 100oC in üstüne ç›kmas› ile meydana gelen buharlaﬂma membran›n kurumas›na ve iletkenli¤inin azalmas› neden olur. Bu durumda suyun kaynama noktas›n›n yükselmesi için bas›nç de¤iﬂimi uygulamak gerekir. Ek bir maliyet getiren bu sistem kullan›ld›¤›nda s›cakl›k 130 ile 140oC
aras›na yükseltilebilir. Ama yine de membran malzemesini de¤iﬂtirmek gereklidir. Bu
yöndeki araﬂt›rmalar fosforikasit ile kaplanm›ﬂ, s›cakl›¤a karﬂ› kararl› membranlar üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.4
DMFC pillerinin en büyük problemi membran›n geçirgenli¤idir. Kullan›lan
membranlar her ne kadar protonu iletse bile, elektrik iletkenli¤i yoktur. Bu nedenle
emisyon de¤erleri çok iyi de¤ildir. Ancak basit kurulum özelli¤i ve iyi dinami¤i bu tip
hücrelerin tercih edilmesine neden olmuﬂtur.
Proton De¤iﬂim Membranl› Yak›t Pili (PEM)
Proton de¤iﬂim membranl› yak›t pilleri ayn› zamanda polimer elektrolit membran
olarak tan›nan bu güne kadar en çok geliﬂtirilmiﬂ ve kullan›m› en yayg›n olan türdür.
Yüksek etkinli¤i, kolay kurulumu, taﬂ›nabilmesi nedeniyle çok tercih edilmiﬂtir. Bu kadar çok ra¤bet görmesi ile k›sa bir sürede kendisine ait bir endüstrinin kurulmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
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PEM - Yak›t pilleri, düﬂük s›cakl›k yak›t pilleri grubunda olup 80 ile 100oC aras›nda çal›ﬂ›r. Bu düﬂük çal›ﬂma s›cakl›¤› PEM’lerin küçük ve orta ölçekli cihazlarda kolayl›kla kullanabilirli¤ini sa¤lam›ﬂt›r.
‹nce bir polimer tabakadan oluﬂan kat› elektrolit iyi bir membran› vard›r. Yaklaﬂ›k
50 ile 200 mikrometre kal›nl›¤a sahip bu membran Nafion® denilen özel sentetik bir
maddeden imal edilmiﬂtir. Pozitif hidrojen iyonu için mükemmel bir iletkenlik gösteren
bu seçici membran›n özelli¤i nedir?
Nafion® - Membran
Du Pont taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ iyon de¤iﬂimine izin veren bir tür membrand›r.Sülfolanm›ﬂ bir tetrafloroetilen polimer (PTFE) olan Nafion® 1960 y›llar›nda Dr. Walther
Grot taraf›ndan geliﬂtirilen Teflon® un bir modifikasyonudur.
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ﬁekil 4.3 : Teflon® yap›l› PTFE lerin yap›s›

Yap›s›nda bulunan sülfonikasit gruplar› sayesinde Nafion® iyonik özellik göstermekte olup temel yap›s› olan Teflon® na nazaran baﬂka avantajlar›da vard›r.‹yi su geçirgenli¤i yani hidrofilik olmas› ve iyi iyonik iletkenli¤i bunlardan baz›lar›d›r. Ayr›ca Nafion® benzerlerinden farkl› olarak 190°C gibi oldukça yüksek çal›ﬂma s›cakl›klar›nda da
kullan›labilir.Yak›t hücrelerinde proton de¤iﬂtirici membran olarak gündeme gelen bu
malzemenin m2 baﬂ›na 500$ olan fiyat› ve 100°C üzerindeki s›cakl›klarda proton iletkenli¤inin düﬂmesi en önemli dezavantaj›d›r. 5
Bütün bu geliﬂmelere ra¤men PEM teknolojisi daha çok araﬂt›rmaya ve yenili¤e
muhtaçt›r. A¤›rl›k, ebat ve maliyetlerin azalt›lmas› için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Hücredeki Bipolar - levhalar kullan›l›rken dikkat edilmedi¤inde çok kolay parçalanabilen ama iyi bir elektrik iletkenli¤ine sahip olan grafitten yap›lm›ﬂt›r. Karbonun ﬂimdiye kadar pahal› ve iyi bir iletken olmad›¤› kabul edilmiﬂtir. ﬁimdilerde ise birkaç milimetre kal›nl›¤a sahip özel karbon ipliklerin iletkenli¤i art›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. E¤er
bu baﬂar›l›rsa PEM maliyetleri hücre baﬂ›na 2 Euro kadar düﬂürülebilecektir. 6
PEM - yak›t pili cm2 membran alan›na karﬂ› bir Watt gibi yüksek bir yük yo¤unlu¤u göstermektedir. Bu özelli¤i bak›m›ndan araçlarda kompakt kullan›m› daha ön plana
ç›kmaktad›r. Yaln›z çok düﬂük d›ﬂ atmosfer koﬂullar›nda baz› problemler ortaya ç›kabilir Örne¤in -20oC gibi düﬂük bir s›cakl›kta reaksiyon ancak 30 saniye gbi uzun bir sürede baﬂlayabilmektedir. Yak›t pilli araçlar piyasaya sunulana kadar araﬂt›rmac›lar bu za61
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man› -40oC de 10 saniye ye kadar düﬂüreceklerini iddia etmektedirler. 7
Bir di¤er araﬂt›rma ise çal›ﬂma s›cakl›¤› konusunda devam etmektedir. Yak›nda
80oC yerine 160oC de çal›ﬂma sa¤lanacakt›r. Bu ise 20 y›l önce geliﬂtirilen ve rafa kald›r›lan eski bir membran›n tekrar kullanabilirli¤ini gündeme getirecektir.
Polybenzimidazol Polimer - membran. S›cakl›¤a dayan›kl›l›¤› ile tan›nan bu membran
tekstilde yang›na karﬂ› üretilen elbiselerde kullan›lan, protona karﬂ› iyi bir iletkenli¤e sahip yüksek s›cakl›klarda da kurumayan bir maddedir. Bu tür bir membran kullan›l›rsa
hücre 200oC de bile çal›ﬂt›r›labilir. S›cakl›ktaki böyle bir art›ﬂ kullan›lacak yak›t›n safs›zl›k tolerans›n›n yükselmesine neden olur. Özellikle yak›tta bulunan CO safs›zl›¤› binlerce ppm’e kadar yükselebilir. Bu ise maliyette ﬂiddetli bir düﬂüﬂ anlam›na gelmektedir. T›pk› Polibenzimidazol - Teknolojisinde oldu¤u gibi C5H5O4 Rb3 H(Se O4)2 gibi
kat› asitler de susuz proton transferinde oldukça avantajl›d›r. C5HSO4 elektrolit membranl› bir hücre (yaklaﬂ›k 1,5 mm kal›nl›kta) 150oCile 160oC çal›ﬂma s›cakl›¤›nda
44 mA/cm2 lik bir ak›m yo¤unlu¤una ulaﬂabilir. Polimer Elektrolit membran›na göre
yüksek olan bu hücre gerilimi ayn› zamanda da toplam verimin artmas›n› da sa¤lar. 8
Fosforik Asit Yak›t Pili (PAFC)
Fosforik asit yak›t pilleri genellikle sabit elektrik üretimi için uygundur. Hücrenin
gücü yüzlerce kW’ya ulaﬂabilir.
Bu tip pillerde hem karbondioksit hemen karbonmonoksit tolerans s›n›r› % 2 ye kadar ç›kmaktad›r. Böylece do¤algaz ve hava do¤rudan bile kullan›labilir. Ancak verim di¤er pillere göre oldukça düﬂüktür.
Elektrolit olarak saf fosforik asit kullan›l›r. Yük t›pk› PEM protonlar›nda oldu¤u
gibi (H+-iyonu) anottan katoda do¤ru taﬂ›n›r. Çal›ﬂma s›cakl›¤›n›n 170°C ile 200oC aras› olan PAFC hücrelerinde elektiriksel verim %40 civar›ndad›r. 9

Resim 4.2 : PAFC Kullan›lan Bir
Elektrik Jenarötörü.
ﬁekil 4.4 PAFC nin ﬁematik
Gösterimi

62

YAKIT P‹LLER‹ (HÜCRELER‹)

Bölüm 4

Eriyik Karbonat Yak›t Pili (MCFC)
Eriyik karbonat yak›t pili di¤erlerine nazaran oldukça yüksek bir s›cakl›k olan
650oC civar›nda çal›ﬂmaktad›r. Bu yüzden MCFC’ler yüksek s›cakl›k yak›t hücreleri
grubunda incelenir. Bu s›cakl›k aral›¤›nda uzun zincirli hidrokobanlar rahatl›kla parçalan›r ve hidrojen ve karbondioksiti meydana getirir. Enerji kayna¤› olarak bu yüzden bir
çok malzeme kullan›labilir. Bunlar›n en önemlileri olarak do¤algaz, biyogaz, kokgaz›
say›labilir.
MCFC lerde elektrolit olarak kimyasal olarak aktif olan potasyum ve lityum karbonat (K2CO3 ve Li2CO3) kullan›l›r. Karbonatlar eriyik oluﬂturana kadar (yaklaﬂ›k
480oC) ›s›t›l›r. Ancak eridikten sonra iyonlar iletken haline gelir. Burada yük taﬂ›y›c›lar› Katotdan Anoda do¤ru giden CO3-2 anyonlar›d›r. Anot bölümünde oluﬂan CO2 ise havan›n etkisiyle tekrar CO3-2 iyonlar›na dönüﬂür. Böylece CO2 döngüsü sa¤lanm›ﬂ olur.
MCFC’lerde yak›t olarak do¤rudan do¤algaz yada di¤er hidrokarbon içeren yan›c›
gazlar kullan›labilir. Yak›t›n de¤iﬂmesi yaln›zca Anot bölmesinde de¤iﬂiklik yap›lmas›n› gerektirir. Bunun haricinde MCFC’ler CO’ye karﬂ› duyarl› de¤ildir. Kullan›lacak gaz›n yaln›zca kükürt ve klor bileﬂikleri aç›s›ndan fakir olmas› yeterlidir.
Yak›t hücresini yüksek s›cakl›klara ç›karmak için sisteme birde buhar turibini ilave
etmek gerekir. Bu turibinin de katk›s›yla toplam verim yaklaﬂ›k % 50 den % 60 kadar
ç›kabilir.
Bu tip yak›t hücresinin en önemli problemi ömrüdür. ‹çerde oluﬂan agresif atmosfer,
katot da çözünmeye, elektorolitin yap›s›nda korozyondan kaynaklanan deformasyona
sebebiyet verir.
Kat› Oksit Yak›t Pili (SOFC)
Kat› Oksit yak›t pilleri t›pk› MCFC ler gibi yüksek s›cakl›k yak›t pilleri grubunda
incelenir. Burada da s›cakl›¤› yükseltmek için buhar türibini kullan›larak verim % 42 lerden % 75 lere kadar ç›kart›lmaktad›r.
Seramik Oksitten meydana gelen kat› elektrolitin çal›ﬂma s›cakl›¤› 900 ile 1000oC
aras›ndad›r. Bu malzeme genellikle Yitriyum ili kaplanm›ﬂ Zirkonyum Oksitten imal
edilir.
Bu elektrolitin kullan›m›nda oksijenlerin Difüzlenece¤i tabakada belirli bir kal›nl›k
meydana gelir. Bu tabaka ne kadar uzun olursa çal›ﬂma s›cakl›¤›n› o kadar çok yükseltmek gerekir. Aksi taktirde düﬂük s›cakl›kta yükün taﬂ›nmas› güçleﬂir ve iyi bir ak›m elde edilmesi mümkün olmaz.
Yap›lan çal›ﬂmalar ile bu tabakan›n milimetrenin yüzde birine kadar küçültmek
mümkün hale gelmiﬂtir. Böylece çal›ﬂma s›cakl›¤› optimal olarak 200oC ye kadar düﬂürülebilir. 750oC deki elektrik iletkenli¤i 0,2 W/cm2 hücre alan›na kadar art›r›labilmektedir. Bu tür SOFC lerde d›ﬂ yap›da demir-krom metalleri kullan›l›r. Ayr›ca s›cakl›¤› düﬂürülebilmek yak›t hücresinin ömrünü de uzatmaktad›r. 10
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ﬁekil 4.5. SOFC nin ﬁematik Gösterimi

Resim 4.2 : SOFC Kullan›lan Siemens
Modülü

SOFC lerin imalinde farkl› teknolojilere yer verilmektedir. Mesala Siemens - Westinghouse nin kurdu¤u bir jeneratör düz bir zemin üzerine dizilmiﬂ yüksek kolonlar›n bir
araya gelmesiyle oluﬂmuﬂtur. Süpürge sitilinde imal edilmiﬂ bu yap›da 1,5 metre uzunlu¤unda 2,2 cm kal›nl›¤›nda seramik kolonlar vard›r. Bu kolonlar kullan›lan yak›t› havadan ay›rmaya ve s›cakl›kla genleﬂip yüzey alan›n› geniﬂletmeye yaramaktad›r. Sistemde
1,6 kW’l›k 10 pil yanyana ba¤lanm›ﬂt›r. 11
4.4. Maliyet Hesaplar›
Her üründe oldu¤u gibi yak›t pillerinde de kullan›m yayg›nlaﬂt›kça, talep artacak ve
maliyetler düﬂebilecektir. 1990 l› y›llar›n hesab›na göre yak›t pillerin maliyeti 6.000
$/kW olarak belirlenmiﬂtir. Otomobil üreticileri taraf›ndan araﬂt›rmalar art›r›l›nca her kilowat baﬂ›na maliyetler 2000 y›l›nda 3000 $ kadar düﬂmüﬂtür.
Yeni hedeflenen de¤er ise yak›t pili maliyetlerini 1000 $/kW düﬂürmektir.ﬁu anda
kullan›lan yanmal› motorlarda ise bu de¤er ortalama 35 $/kW civar›ndad›r. 12
Bu durum yak›t hücrelerinin henüz daha rekabet edebilecek maliyet rakamlar›na
ulaﬂmad›¤›n› göstermektedir. Rekabet edebilecek rakamlar ise ﬂu ﬂekilde olmal›d›r;
• Evrensel enerji tüketimi için

600. - $/kW

• Otobüs ve tren sistemi için

180. - $/kW

• Otomobiller için

60. - $/kW

PEM türü yak›t pillerinin malzeme maliyetinin yaklaﬂ›k % 80 ini kullan›lan Platine
ve pahal› olan membrana ba¤l›d›r. Ayr›ca imalat›n hepsinin el iﬂçili¤i olmas› da fiyatlar› yükseltmektedir. Seri üretime geçilince önemli düﬂüﬂlerin olaca¤› düﬂünülmektedir.
1m2 lik membran›n de¤eri yaklaﬂ›k 500 $ d›r. ABD de yap›lan yo¤un araﬂt›rmalar neticesinde 2001 y›l›ndan, itibaren karbon kompozit malzemeler kullan›larak maliyetlerin
15 $/kW a düﬂürüldü¤ünü bildirmiﬂtir. 13
Avrupada ilk yak›t pili üreten firmalardan olan Sachsenring AG, gaz hidrojeni kulland›¤› PEM yak›t hücresini hem evsel ihtiyaçlar› için hemde otomobil endüstrisi için
geliﬂtirmiﬂ, ve arabada uygulam›ﬂt›r. Bu tür bir sistemin komple maliyeti 6.000 $/kW
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olarak belirlemiﬂtir. 14
4.5. Yak›t Hücrelerinin Avantaj ve Dezavantajlar›
Her hücre tipine göre farkl› olmakla birlikte, ortak baz› özellikler ise ﬂöyle k›yaslanabilir:

Avantajlar›

Dezavantajlar›

• Zararl› madde içermez ve çevre dostudur. • Teknolojisi henüz son noktaya gelmemiştir.
• Hareketli aksam yoktur.

• Malzeme imal maliyeti yüksektir.

• Dönmeye Bağl› Mekanik ve Is›l Kay›plar›

• Safs›zl›ğa karş› çok duyarl›d›r.(Özellikle (CO)

Yoktur

• Çal›şma koşullar› s›k› kurallara bağl›d›r

• Çal›şmaya başlamas› için gereken süre

• Yak›t olarak kullan›lacak hidrojenin eldesinin

oldukça k›sad›r.

henüz çok pahal›d›r.

• Gürültüsüzdür, yaln›zca gaz kabarc›klar›
oluşum sesi duyulur.
• Makine içermez.
• Büyük bir gelişim potansiyeli vard›r.

4.6. Son Geliﬂmeler
Yak›t pillerinin kaderini bir çok etken birlikte belirleyecektir. Kullan›lacak yak›t›n
depolanmas› ve taﬂ›ma koﬂullar›n›n belirlenmesi, bu etkenlerden biridir. Ayr›ca bu sistemlerde ›s›n›n sistemden al›nmas› ve baﬂka bir yere taﬂ›nmas› için belirli prosese ihtiyaç
vard›r. Böyle bir durumda elektrikli motorlar için de su so¤utma sistemlerinin devreye
al›nmas›n› gerektirir. Bu ise sistemde istenmeyen baz› problemler meydana getirebilir.
Yak›t pili teknolojisindeki geliﬂim ve öngörüyü söylenebilmek için son 15 y›ll›k sürece bir gözatmak gerekir.
• 1989 1. Nesil bataryada ulaş›lan değer:

0,11 kW/l

• 1992 2. Nesil bataryada ulaş›lan değer:

0,36 kW/l

• 1995 3. Nesil bataryada ulaş›lan değer:

1,1 kW/l

• 1998 4. Nesil bataryada ulaş›lan değer:

1,8 kW/l

• 2002 5. Nesil bataryada ulaş›lan değer:

2,2 kW/l

Bu de¤erlere bak›ld›¤›nda ilk geliﬂtirilen yak›t pilinin normal bir arac› çal›ﬂt›racak
ebat›n›n araban›n hacminden büyük oldu¤u ancak son gelinen noktada ise bir bavula s›¤acak kadar küçüldü¤ü görülmektedir.
Yak›t hücrelerinin gelece¤in teknolojisi olmas› hedefleniyorsa kullan›m sürelerinin
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daha da art›r›lmas› gerekir. ﬁu anda mobil kullan›mlar için kesintisiz 5 000 toplam çal›ﬂma saatine ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu ise ortalama 50 km/h h›zla giden bir araç için 250 km lik
bir menzil demektir.
Merkezi enerji üreten sistemler için bu de¤er 40.000 çal›ﬂma saatini bulmaktad›r.
Yak›t pilleri ﬂimdiye kadar özel amaçlar için k›s›tl› say›da üretildi ve kullan›ld› NASA n›n 1998 y›l›nda inﬂaat›na baﬂlad›¤› uzay istasyonunun yak›t› hidrojendir. Ayr›ca bu
istasyona parça taﬂ›yan mekikler yak›t pili sistemlerini kullanmaktad›rlar. Uzay istasyonlar›nda yak›t pilleri elektrik enerjisi üretimi yan› s›ra saf su elde etmek için de kullan›lm›ﬂt›r. NASA ve Rusya’n›n Mars Projesinde kulland›¤› uzay gemileride hidrojene
dayal› çal›ﬂmaktad›r. Hidrojenli yak›t pilleri ayr›ca demiryollar› taﬂ›mac›l›¤› içinde
önemlidir. Son y›llarda bu konuyla ilgili büyük mesafeler al›nm›ﬂt›r. Özel olarak dizayn
edilmiﬂ yal›t›ml› vagonlarda hidrojen süper so¤uk ve kriyojenik s›v› olarak depolanabilmekte, hacim sorunu olmayan lokomotiflerde seri ba¤lanm›ﬂ bataryalarda kullan›lmaktad›r. Kanada Demir Yollar› Kanada - Pasifik Demir Yolu Hatt›’nda Toronto ile Winnipeg aras›nda çal›ﬂt›r›lacak hidrojen-dizel motorlu elektrikli tren projesi baﬂlatm›ﬂt›r. 15
Bunun d›ﬂ›nda az enerji ihtiyac› olan (1 ile 10 kW) cihazlarda yatlarda, pilot sistemlerde denenmektedir. 2004 y›l›ndan itibaren dizüstü bilgisayar ve cep telefonlar›nda hidrojenli yak›t hücreleri kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmalar›n a¤›rl›k noktas›n› ise bileﬂenlerin küçültülmesi ve ayn› zamanda gücün art›r›lmas› oluﬂturulmaktad›r. Kullan›lacak malzemeler kesinleﬂtikten sonra malzemelerin maliyetlerin düﬂürülmesinde önemli bir noktad›r. Bunun için belirli bir süre daha beklemek gerekecektir. Geçiﬂ do¤rudan motor sistemini de¤iﬂtirmekle de¤il, yanmal› motorlarla birlikte destekli olarak yak›t hücreleri kullan›larak da yap›labilir.
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