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Η ηξηνδηθή ιεηηνπξγία ησλ θειηώλ θαπζίκνπ ηύπνπ PEM αλαπηύρζεθε κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δειεηεξίαζεο ηνπ αλνδηθνύ ειεθηξνδίνπ από κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ 

πεξηέρεηαη ζπρλά ζηελ ηξνθνδνζία ησλ θειηώλ κηαο θαη ην πδξνγόλν πνπ απνηειεί ην θύξην θαύζηκό 

ηνπο παξάγεηαη από ηελ αλακόξθσζε πδξνγνλαλζξάθσλ ε πγξώλ αιθννιώλ νη νπνίεο παξάγνπλ 

ζεκαληηθέο πνζόηεηεο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα [1-3]. 
Σε έλα ηξηνδηθό θειί θαπζίκνπ 

πξνζηίζεηαη πέξαλ ηεο αλόδνπ θαη ηεο θαζόδνπ 

έλα επηπιένλ ειεθηξόδην (βνεζεηηθό) ην νπνίν 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πνιπκεξηθή κεκβξάλε. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζπλίζηαηαη έλα επηπιένλ 

θύθισκα (βνεζεηηθό) εθηόο από ην θπξίσο ηνπ 

θειηνύ θαπζίκνπ. Η επηβνιή ξεπκάησλ ε 

δπλακηθώλ ζην βνεζεηηθό θύθισκα (ηξηνδηθή 

ιεηηνπξγία) κεηώλεη ηελ θάιπςε ζε κνλνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, κεηώλεη ηηο ζπλνιηθέο ππεξηάζεηο 

ηνπ θειηνύ θαπζίκνπ θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν 

απμάλεηαη ε ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ θειηνύ [3].

 Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη 

έλα κνληέιν βαζηδόκελν ζηηο αληηζηάζεηο 

αλάκεζα ζηα ηξία ειεθηξόδηα ηνπ ηξηνδηθνύ 

θειηνύ θαπζίκνπ ην νπνίν εξκελεύεη ηελ 

ηξηνδηθή ιεηηνπξγία θαη πξνβιέπεη ηνλ ξπζκό 

ελίζρπζεο ξ(=Pfc/Pfc
o
) θαη ην ζπληειεζηή 

απνδνηηθόηεηαο Λ(=ΔPfc/Paux), ζαλ ζπλάξηεζε 

ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θειηνύ θαπζίκνπ. Επηπιένλ παξνπζηάδεηαη 

έλα θειί δηαθνξεηηθό από ηα state of the art θειηά 

θαπζίκνπ, ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηξηνδηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

Βξέζεθε όηη ε ηξηνδηθή ιεηηνπξγία ζην 

θειί θαπζίκνπ ζε ζπλζήθεο δειεηεξίαζεο από 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη δπλαηό λα 

ηεηξαπιαζηάζεη ηελ απόδνζε ηνπ θειηνύ 

ζπγθξηλόκελε κε απηήλ ηεο ζπκβαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Σρήκα 2). Καηά ηελ ηξηνδηθή 

ιεηηνπξγία ε θπςέιε θαπζίκνπ ιεηηνπξγεί ζε 

δπλακηθά πςειόηεξα από ηε ζπκβαηηθή, ελώ ε 

άληιεζε πξσηνλίσλ από ηελ θάζνδν κέζσ ηνπ 

βνεζεηηθνύ ειεθηξνδίνπ ζηελ άλνδν, θαη ε 

πξνώζεζή ηνπο ζηελ αλνδηθή επηθάλεηα κεηώλεη 

ηελ θάιπςε ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 

Σσήμα 2. Λειηοςπγία ηος κελιού καςζίμος ςπό 

ζςνθήκερ καθαπού ςδπογόνος καθώρ ζςμβαηικήρ 

και ηπιοδικήρ λειηοςπγίαρ ςπό ζςνθήκερ 

δηληηηπίαζηρ από μονοξείδιο ηος άνθπακα  
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