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E erji Ka akları 
Elektrik  enerjinin en favori halidir. 

 

Elektrik enerjisi nereden elde edilebilir? 

 

• Elektrik çok fa dalı ir e erji şekli olsa da, er üzü de çok az doğruda  
elektrik e erjisi ka ağı vardır. Bir ör ek, ir ıldırı  fırtı asıdır.  

 

• Elektrik gerçekte  aşka ir e erji türü e dö üştürülerek elde edile  
iki il ir e erji ka ağıdır. 
 

• Oriji al E erji ka ağı 
• Nükleer 

• Rüzgar 

• Gü eş 

• Hidrodinamik 

• Kimyasal Enerji 
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YAKIT HÜCRESİ BİR CİHAZDIR... 

  ELEKTROKİMYASAL TEPKİMELERLE YAKITIN KİMYASAL ENERJİSİNE 
ELEKTRİK ENERJİSİNE DOĞRUDAN DÖNÜŞTÜREN 
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YAKIT HÜCRELERİ VE GELENEKSEL ÇÖZÜMLER 

ENERJİ ÜRETİM SÜRECİ 
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https://www.youtube.com/watch?v=imV_ufIzxPY 
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İlk Yakıt hü reli oto o il Ho da  
FCX  

• Yakıt pilleri uza  araçları da, taşıtlarda, de iz araçları da, ep 
telefo u, dizüstü ilgisa ar gi i taşı a ilir araçlarda, evlerde, 
ofislerde, hasta elerde, otellerde, e düstri el kuruluşlarda 
kulla ıla ilirler. 
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Honda FCX Clarity 
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Yakıt hü reli oto üs Mecedes 

Citaro 
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Yakıt Pilleri Tek olojileri 

AFC PEMFC PAFC MCFC SOFC

Electrolyte Potassium
hydroxide

Ion
Exchange
Membrane

Immobilised
Liquid

Phosphoric
Acid

Immobilised
Liquid
Molten

Carbonate

Ceramic

Operating
Temperature 100°C 80°C 205°C 650°C 800-1000°C

Charge
Carrier OH- H+ H+ CO3

= O=

Catalyst
Ni, Ag,
nobel
metals

Platinum Platinum
Not

required
Not

required

Fuel H2 H2 H2 H2, CO H2, CO

Oxidant O2 O2 / Air Air Air, CO2 Air

Poisons CO, CO2,
CH4, S

CO, CO2, S CO, S S S
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En umut verici YH teknolojisi 

MCFC  

•Çalış a sı aklığı aklaşık 650 °C 

•İstifi  içine hiçbir soy metal katalizörü kulla ıl az 

•Karbon monoksit akıt ve karbon dioksit katot reaktifi 

olarak kulla ır 

•Daha basit reformasyon bölümüne izin verir 

•Gaz türbini melez çevrimlerine ağla a ı sağlar (daha 

yüksek verimlilik) 

•Durağa  uygulamalar için ABD ve Japonya'da gösterilen, 1- 

2 MW boyutuna kadar olan uygulamalar 
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Ansaldo Fuel Cells Labs MCFC single cells 

Electrochemical Reactions: 

CO2 +  ½ O2 +2e-  CO3
- -              cathode 

H2 + CO3
- -      H2O + CO2 + 2e-          anode 

---------------------------------------------------- 

H2 + ½ O2  H2O               overall reaction  

  

Materials:  

anode: Ni / Cr 

cathode: Li x Ni 1-x O 

matrix: LiAlO2  

electrolyte: K2CO3 e Li2CO3 
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MCFC STACKS 

single cell voltage  =  0.6 - 1 V 

current    =     up to 1000A DC 

To obtain the required electrical 

voltage and power, many cells 

are connected in series to build 

the MCFC Stack 
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Eri iş karbonat akıt hücresinde (EKYH) alkali karbonat tuzları elektrolit 

olarak kulla ıl aktadır. 650°C sı aklığa kadar ısıtıla  hücrede  karbonat 

i o ları (CO3¯³) anottan katoda iletilir. Anotta, hidrojen i o ları la 

reaksiyona girerek su, karbondioksit gazı ve elektron üretilir. Dış bir elektrik 

devresinden geçen elektronlar elektrik gücü sağla arak katoda geri 

dönerler. Burada, havadan gelen oksijen ve anottan tekrar çevrime sokulan 

karbondioksit gazları elektronlarla reaksiyona girerek elektroliti besleyen 

ve akıt hücresinden akı ı ı aktaran CO3¯³  i o ları oluşturur. Hücrede 

oluşa  tüm reaksiyonlar aşağıdaki gibidir: 

Anot reaksiyonu:                  H2 (g) + CO3¯² → CO2 (g) + H2O + 2e¯ 

Katot reaksiyonu:                 1/2O2 (g) + CO2 (g) + 2e¯   → CO3¯2 

Hücre reaksiyonu:               2H2 (g) + 1/2O2 g  → H2O 
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Yüksek sı aklıkta EKYH’ler ya iç ya da dış dö üştürü ü kullanarak çeşitli akıtlarda  

hidrojen elde edebilirler. Karbonmonoksit zehirleme olasılığı ı  düşük sı aklıkta 

çalışa  akıt hücrelerine oranla daha az ol ası, kömür kökenli gaz akıtları ı  da 

kulla ıla il esi eri iş karbonat akıt hücrelerinin kulla ı ı ı daha cazip hale 

getirmektedir. EKYH’leri de elektrot malzemesi olarak platinden daha ucuz olan 

nikel ve nikel alaşı ları kulla ıl aktadır. EKYH’leri  % 66’a varan verimleri vardır 

ve bu verim atık ısı ı  kombine ısı-güç üretiminde kulla ıl ası durumunda % 

80’lere kadar ulaşa il ektedir. 

Japo a’ ı  Kawagoe kentinde 1 MW elektrik üreten sistem faaliyet 

göstermektedir. Şu anda, test üniteleri 2 MW güce ulaş ışlardır. Ancak araştır alar 

50 ila 100 MW kapasiteli büyük  üniteler içinde EKYH’leri i  uygulanabilir olduğu u 

göster iştir. 
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. Eri iş kar o at akıt hü resi a odu 

Hücrenin katodunda hava ve karbondioksit beslemeleri sonucunda üretilen karbonat 

i o ları akıt elektrodu diye adla dırıla  anoda gelir ve anotta aşağıdaki denklem ile 

verilen yükseltgenme reaksiyonu gerçekleşir. 
H2+CO3

-2
 → H2O+CO2+2e- 

Eri iş karbonat akıt hücresi anodu; gözenekli bir apıda olup anot materyali olarak 

genellikle gözenekli saf nikel a ı da Ni-Cr ve Ni-Al alaşı ları da kulla ılır. Bu 

maddelerin düşük yüzey ala ı a sahip ol ası a ı da iki dezava tajı daha 

ulu aktadır. Bunlardan birincisi elektrot apısı daki nikelin karbonatlar tarafı da  

yüksek sı aklıktaki çalış alarda çözünmesi, diğeri ise katot gözeneklerinin küçük 

ol ası durumunda anot gözeneklerinin polarize ol asıdır. 
Anot yüzeyinde küçük gözenekler hava bariyerleri olarak adla dırılır. Bunlar koruma 

görevi yapar. Eri iş karbonat akıt hücrelerinde 0,5-0,8 mm 

kalı lığı da  %60  gözeneklilikte si terle iş  nikel ve  nikel  karışı ları 
kulla ıl aktadır. Anotta meydana gelen soru ları çözebilmek a a ı la anot 

malzemeleri üzerinde oğu  araştır alar apıl aktadır. Bu araştır alarda anot 

malzemesine krom malzemeler katıl ış, seramik, LiFeO2 ve LiFeO2 ile Mn ve Nb gibi 

maddelerle kaplanarak çözünürlük, gözeneklilik ve yüzey ala ı soru ları azaltıl a a 

çalışıl ıştır. Geç işte  günümüze kulla ıla  anot materyalleri aşağıda veril iştir. 
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1965’den önce 1965-1975 Şimdi 

Pt, Pd ve Ni Ni-Cr %10’luk Ni-Cr, Ni-Al 
gözenekli Mn,Nb,seramik 
malzemeler 

Ta lo. Geç işte  gü ü üze kulla ıla  a ot ater alleri 
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2. Eri iş karbonat akıt hücresi katodu 

Eri iş karbonat akıt hücrelerinde katot malzemesi olarak genelikle gözenekli nikel 

oksit plaka kulla ıl aktadır. Bu elektrot üzerinde hücre reaksi o ları da  denklem 

de verilen oksijen ile karbonat i o ları ı  oluşturduğu reaksiyon gerçekleşir. 
1/2 O2 + CO2 + 2 e¯ → (CO3)²- 

1965’den önce 1965-1975 Günümüzde 

Ag2O, NiO Kaplanmış NiO Kaplanmış 
gözenekli NiO 

Tablo. Kullanılan katot materyalleri 

EKYH’de karşılaşıla  önemli sorunlardan biri katotta bulunan nikelin aşağıdaki 
denklem ile verilen reaksiyonla çözünerek zamanla kulla ıl az hale  gelmesidir. 

Nikel oksitin çözünmesini önlemek a a ı ile çeşitli araştır alar apıl ış ve 

genellikle bir metal ileşiği ile kaplama yoluna gidil iştir.  
NiO+CO  → Ni²++CO3¯² 
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Çözücüler Plastikleştiriciler 
Etanol PVB 

Bütanol PEG 

Dimetil bütan PVA 

Tablo. Katot sentezinde kullanılan materyaller  
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1965’den önce 1965-1975 Günümüzde 

%52 Li-%48 Na %62 Li-%38 K %62 Li-%38 K%50 Li-
%50 Na 

3. Erimiş karbonat yakıt hücresi elektroliti 
EKYH’de elektrolit olarak genelde karbonat çözeltileri kullanılır. Karbonatı sağlamak amacı ile 
kaynak olarak lityum karbonat ve potasyum karbonat kullanılmaktadır. Özellikle yüksek 
sıcaklıklarda karbonat iyonları asidik bir özellik gösterip NiO’un çözünmesine yol açmaktadır. 
Geçmişten bugüne kadar kullanılan karbonat elektrolitler ve yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Tablo. Erimiş karbonat yakıt hücrelerinde kullanılan elektrolitler 

Ta lo. Eri iş kar o at akıt hü releri de kulla ıla  elektrolitler 
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. Eri iş kar o at akıt hü resi i  ava tajları-dezava tajları 
Eri iş kar o atlı akıt hü releri i  ava tajları;  
• Hü re a gı  olarak ulu a ile  etal levhalarda  askı tek iği ile üretile ilir,  
• Hü re reaksi o ları da pahalı ola  değerli etal katalizörler eri e Ni ve 

NiO katalizör eterli ol aktadır,  
• CO doğruda  kulla ıla ile  ir akıt türüdür,  
• Hü rede açığa çıka  ısı uhar tür i leri de ve a kojenerasyon u gula aları da 
kulla ıla ile ek kadar üksektir,  
• Biyo akıtlarda  elde edil iş gaz akıtlarda olduğu gi i CO  içere  akıtlarla da 
veri li ir şekilde işletile il ektedir. 
•Verimlerinin % 50-  gi i üksek ir düze de ol ası ve çalış a sı aklıkları ı  

üksek ol ası ede i le etal katalizöre ihti a ı ok 

Eri iş kar o atlı akıt hü releri i  dezava tajları;  
• Yüksek sı aklık hü re ileşe leri i  ö rü ü  azal ası a ol aç aktadır,  
• İşleti de hü re i  destek alze esi olarak etalik alze eleri  
kulla ıl ası ı  gerekliliğidir. 
• Kükürde karşı tolera ssız ol ası ve avaş ir şekilde çalış a a aşla asıdır. 
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KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİ SOFC  
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KATI OKSİT YAKIT PİLİ NEDİR ? 

• Katı oksit yakıt hücresi kısa a KOYH), akıtta  doğruda  

elektrik üreten, elektrokimyasal bir dö üşü  a gıtıdır. 
• Katı oksit akıt pilleri, akıtı  kimyasal enerjisini doğruda  DC 

elektrik enerjisine dö üştüre  ihazlardır 

• KOYH nine elektrolit malzemesi katı oksit veya seramiktir. 

Seramik akıt hücreleri, polimer esaslı olanlardan çok daha 

yüksek sı aklıklarda çalışırlar. 
• KOYH lir daha çok sabit uygulamalar için tasarla ış olup 700-

1000oC arası sı aklıklarda çalışır ve 1 - 2 kW arası da güç 

sağlarlar.  
• Atık gazlar, elektriksel verimi arttır ak için bir gaz türbinine 

gönderilir.  
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
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• Bu tür hibrid sistemlerde verim %  lere kadar çıka ilir. 
• KOYP’ i  e  ö e li ava tajları da  iri saf hidroje e ihti aç 

du a asıdır.  
• Yüksek çalış a sı aklığı ede i le doğal gaz, e zi , dizel, 

eta  ol, ve eta ol gi i irçok hidrokar o  akıt çok az ir 
refor la a la ve a doğruda  akıt olarak kulla a il ektedir. 
A rı a KOYP üksek veri lilik, düşük NO  ve SO  e is o u 
gibi birçok avantaja sahiptir.  
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• Katı oksit akıt pillerinde aklaşık 600,800 C - 1000 C 
arası daki sı aklıklarda çalış akta ve sıvı bir elektrolit 
yerine oğu  seramik bir elektrolit kulla ıl aktadır 

• Yakıt hücresi bu yüksek sı aklıkta  dola ı yüksek kaliteli ısı 
üretir. 

• Hücrenin bu sı aklıkta çalış ası ı  nedeni itriya- dengeli 
zirkonya sera iği  bu sı aklıkta iyon iletke liği i  
ka ıtla ış ol asıdır.  

• Katı elektrolitin her iki tarafı anot ve katot elektrotları 
kapla aktadır.  

• Katı oksit akıt pilli katodunda meydana gelen reaksiyon 

• Oksijen katotta indirgenerek oksijen i o ları a 
dö üş ektedir.  
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• Katot : O2 + 4e - → O-2 

• Katı oksit akıt pili a odu da e da a gele  
reaksiyon  

• Anot: H2 + O 2- → H2O + 2e –  

• Hü rede gerçekleşe  topla  reaksi o   
• Toplam: H2 +1/2O2→ H2O 
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• Katı oksit akıt hü resi i  güç veri i %  ile %  
arası da değişirke  açığa çıka  ısı ı  da akala arak 
kulla ıl ası la veri  % ’e kadar çıkar. 

• Katı oksit akıt hü releri de akıt olarak sade e 
hidroje  gazı kulla ıl az.  

• Doğal gaz gi i çok değişik akıtlar da kulla ıla ilir. Diğer 
akıt hü releri e kı asla akıt es ekliği çok üksektir. 

• Katı oksit akıt hü releri ge ellikle iki içi de ulu ur: 
tüpler ve sıkıştırıl ış diskler. Bu iki içi  arası da işlev 

akı ı da  ir fark oktur. 
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Katı Oksit Yakıt Hücrelerinin 

Çalış a Pre si i 
• Diğer akıt hücrelerinde anottan katota doğru bir iyon 

hareketi görülürken, katı oksit akıt hücrelerinde bu hareket 
O2‾ i o ları tarafı da  katottan anota doğru 
gerçekleştirilir.  

• Anotta yüksek ısı la hidrojen proto ları a ve elektro ları a 
a rılır.  

• Elektronlar dış bir devreden geçerek katota gider.  

• Katota verilen havada bulunan oksijen gazı elektronlarla 
irleşerek O2‾ i o ları ı oluşturur. 

• Oluşa  bu O2‾ i o ları elektrolitten geçerek anotta 
hidrojenle irleşir ve su ve elektrik üretir.  

• Bu akıt hücresinde gerçekleşe  esas kimyasal olay suyun 
a ası reaksiyonudur. 
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Ava tajları 
 

 
• Platin gibi metal katalizörlerin kulla ıl ası a 

gerek duyulmaz buda maaliyeti düşürür.  
•  Fazla ısı yakalanarak tekrar kulla ıla ilir. Bu da 

verimi % 80’e kadar çıkartır. 
• Reaksiyon sonucu sadece su oluştuğu da  NOx 

ve SOx gibi asit ağ urları a sebebiyet verici 
gazlar çıkar az. 

• A ı zamanda bütün parçaları sabit olduğu da  
gürültü de oluştur az. 

• Bu nedenle tamamen temiz bir enerji ka ağı 
olarak görülebilir. 
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 Karşılaşıla  Zorluklar 

• Katı oksit akıt hücresi, diğer akıt hücrelerine göre 
daha hassastır. 

• Bu nedenle akıt hücreye girmeden temizlenmelidir. 

• Katı oksit akıt hücrelerinde karşılaşıla  zorluklar genel 
olarak yüksek sı aklıkla ilişkilidir. Bunlardan ilki anotta 
karbon tozu birikimine da alı karbon koklama denilen 
ola dır. İç dö üşü  işle i i  tam gerçekleş e esi 
dola ısı la anotta karbon tozu birikebilir. 

• A rı a seramik üretimi pahalı ve zor olduğu da  katı 
oksit akıt hücrelerinde karşılaşıla  bir diğer zorluk 
arası da gösterilebilir. 
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UYGULAMALAR 

• Katı oksit akıt pilleri büyük sabit uygulamalarda kulla ı  

i kâ ı ul uştur. Bu ları  içinde veri merkezleri, binalar ve 

satış yerleri gibi ekâ ları  elektrik ihti a ı ı karşıla a 

yönünde Amerika, Japonya ve Al a a’da evler ve 

apartmanlara monte edil iştir. 
• Mobil uygulamalarda ise Nissan fir ası Nissan X-trail FCV 

(Fuel Cell Vehicle) adlı bir modelinde katı oksit akıt pillerini 

kulla dığı ı açıkla ıştır. 2009’da apıla  bu çalış ada, akıt 
pili pil şarjı için kulla ıl ış ve aklaşık olarak % 40 verim elde 

edildiği ka dedil iştir. 
• 1cm³ hacminde olduğu belirtilen bu akıt pilinin H2 akıtı ile 

550 °C çalış a sı aklığı da 2mW elektrik ürettiği elirtil iştir. 
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• DELPHI şirketi i ürettiği katı oksit akıt pilleri ticari ve 
askeri alanda kulla ıl aktadır. Bu piller 5kW elektrik 
üretirken aklaşık %40-50 verimle çalış aktadırlar. Bu 
akıt pilleri hem gürültüsüz hem de sıfır emisyon 
a aktadırlar. 

• İsveç’i  UNDINE adlı ara alı feribotunda 2010 ılı da 
kullanmaya aşladığı katı oksit akıt pilleri metan ol 
akıtlıdır. 20kW elektrik üreten bu piller limanda 

navigasyon aletlerinin ve telsizlerin çalış ası için 
kulla ıl aktadır. Bu katı oksit akıt pilleri de 1100F (593 

°C ’de  yüksek sı aklıkta çalıştığı ka dedil iştir. 
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Bu akıt pillerinin geliştiril esi sırası da 

esas sıçra ış Francis T. Ba o ’ı  

çalış ası la gerçekleştiril iştir. 
 

 Bacon, elektrolit olarak değişik 

konsantrasyonlarda KOH, anot olarak çift 

gözenekli si terle iş nikel metali ve 

katot olarak lit u la ış nikel oksit 

kulla ıştır. Elektrolit olarak %30’luk 

KOH kulla ıla  Ba o ’a ait bir hücrede 

200°C sı aklık ve 45 atm ası çta 800 

mA/cm2’de 0.78 V hücre voltajı elde 

edil iştir. 
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  Alkalin akıt pilinin çalış ası ise genel olarak farklılık 

göstermez. Yakıt olarak gönderilen hidrojen molekülleri anotta 

elektron vererek, hidrojen i o ları a dö üşür. Bu iyonlar 

potasyum hidroksit elektrolitten yoluna devam ederken, 

elektronlar ise bir dış devre üzerinden katota ulaşır. Burada 

hidrojen i o ları, katota gönderilen oksijen ve dış devreden 

gelen elektronlar reaksiyona girerek devre ta a la ır.  
Reaksiyon sonucunda su açığa çıkı or. Anot ve katot için 

malzemenin seçimi genel olarak katalizörün seçimine ağlıdır. 
AFC, değerli metalleri (Pt) veya normal metal katalizörleri (Ni 

veya Ag) kullanabilir. Bu duru ları  her birinde iyi  elektrik 

iletke liği, uygun porozite, yeterli mekanik, kimyasal ve 

elektrokimyasal kararlılığı  sağla ası şarttır. Hidroksil i o ları 
elektrolitte iletke liği sağla aktadır. 
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Alkali yakıt pili test hü resi 
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Anot Reaksiyonu:                   H2 + 2(OH)-        2 H2O + 2e- 

Katot Reaksiyonu:                  ½ O2 + H2O + 2e-        2(OH)- 

Toplam Reaksiyon:                 H2 + ½ O2        H2O + Elektrik e erjisi + Isı 
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Yakıt pili  
 

Elektrolit Çalış a 

Sı aklığı 
Elektriksel  

Verim  

YAKIT  

OKSİTLEYİCİS 

ALKALİ KOH 

 

 C⁰-  C⁰ % 60-70 H₂/O₂ 
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Alkali akıt pillerinde elektrolit olarak potasyum hidroksit 

kulla ılır. Kulla ıla  potasyum hidroksitin derişi i e ağlı olarak 

çalış a sı aklığı 120 °C’de  az ya da 250 °C’ i  üzerinde 

olabilmektedir. AYP’de yüksek sı aklık u gula aları da (250°C) 

ağırlıkça % 85 KOH, düşük sı aklık u gula aları da ise (<120°C) 

ağırlıkça %35-50 KOH kulla ıl aktadır. Fakat çoğu lukla kulla ıla  

alkalin akıt pilleri düşük çalış a sı aklığı da (23°C - 70°C) 

çalışa ak tarzda dizayn edilmektedir. Bu sı aklıklardaki verimleri 

ise % 60’lara kadar çık aktadır. 
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Anotta önemli oranda su oluş aktadır. Katoda doğru olan su 

hareketi elektroliti seyreltebilmekte ve bu durum hücre 

iletke liği i azaltarak perfor a sı ı  düş esi e yol 

aç aktadır. Bu problemi çözmek için iki farklı yöntem 

mevcuttur. 

 

• Söz konusu yöntemlerden biri, suyun uharlaştırılarak 

ısı ı  uzaklaştırıl ası ı sağla a ak şekilde elektrolitin sirküle 

edilmesidir. 

 

 •Diğer yöntem ise su uharı ı  taşı a il esi i sağla a ak 

biçimde hidrojen gazı ı  sirküle edilmesidir. Bu ikinci 

durumda ısı, soğutu u u  sirküle edilmesi suretiyle 

uzaklaştırıl aktadır. 
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Bu prosesler oldukça pahalı olduğu da  Alkali 

akıt pili teknolojisi üzerinde sürekli bir   geliş e 

sağla a a ıştır. Fakat alkali akıt pilleri yine de 

üretilebilecek en ucuz akıt hücreleridir. 

 

 Elektrotlar için gerekli katalizörler, diğer tip akıt 
hücreleri için gerekli   olanlardan nispeten daha 

ucuzdur. Alkali akıt pilleri ile ilgili ticari 

beklentiler son zamanlarda geliştirile  bi-polar 

tabaka versiyonu teknoloji ile büyümektedir, bu 

teknoloji  önceki mono (tek)-tabaka 

versiyonlardan çok daha üstün bir performansa 

sahiptir. Bir diğer ilginç geliş e ise, sıvı yerine 

anyon-değişi  e ra ları ı  kulla ıldığı katı-
faz alkali akıt   hücreleridir. 
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A  PROTON SERAMİK YAKIT PİLİ 
B  DOĞRUDAN   BORHİBRİT YAKIT PİLİ 
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• Proton Seramik Yakıt Hücresi 

 Proton seramik yakıt hücresi (kısaca PSYH), yüksek sıcaklıklarda 
proton iletkenliği gösteren seramik elektrolit malzemesi kullanımı 
esasına dayanır. 
PSYH'ler, yüksek sıcaklıkta çalışır ve fosil yakıtları elektro-kimyasal 
olarak anotta oksitlerler. Böylece ara kademe olarak hidrojen 
üretimi adımı ortadan kalkar. Hidrokarbon yakıtın gas molekülleri 
anot yüzeyinde su buharı ile birlikte adsorblanır ve hidrojen 
atomları, etkin bir şekilde sıyrılarak elektrolite absorblanır. Başlıca 
reaksiyon ürünü karbon dioksittir  
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Yakıt 
hü resi adı 

Elektrolit Elektriksel 

güç 

Çalış a 
sı aklığı 

Elektrik 

verimi 

Durum  

Proton 

seramik FC 

H-ileten 

seramik 

oksit 

? 700 ? araştır a 
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Yakıt 
hücresi adı  

Eektrolit Elektriksel 

güç 

Çalış a 

sı aklığı 
Elektriksel 

verim  

Durum 

Doğruda  
bor hibrit 

FC  

Sulu alkali 

çözelti 

? 70 ? ticari 
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Anot:                  BH4- + 8OH-  BO2- + 6H2O + 8e-  

Katot :                2O2 + 4H2O + 8e-  8OH- 

Toplam:             BH4- + 2O2  BO2- + 2H2O  
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Yakıt Pili Perfor a sı 
Ki asal ve ter odi a ik işle ler, ha gi şartlarda işletildiği ir pili  
perfor a sı açısı da  

ö e lidir. Bu ede le işleti  şartları akıt pili i  perfor a sı ı etkile ektedir. 
İşlet e şartları ı etkile e  faktörler: 
1-Sı aklık 

2-Bası ç 

3-Siste e esle e  akıtı  ileşi i 
Ö elikle ir akıt pili i  işleti i i a la ak içi  o akıtı  ideal perfor a sı ı 
bilmemiz 

gerekir. İdeal perfor a s ulu dukta  so ra işlet ede azı ka ıplar e da a 
gelmektedir. 

Bu ka ıplar ideal perfor a sta  çıkarılarak gerçek işleti  perfor a sı orta a 
çıkarılır. 
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KULLANIM ALANLARI ; 

  SAVUNMA SANAYİNDE KULLANIMLARI ; 
•KARA- DENİZ –HAVA ARAÇALARINDA  

•SAVUNMA ELEKTRONİĞİ 
•İNSANSIZ ARAÇLAR 

•TEK ER DİSMOUNTED SOLDİER  
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MCFC STACKS 

single cell voltage  =  0.6 - 1 V 

current    =     up to 1000A DC 

To obtain the required electrical 

voltage and power, many cells 

are connected in series to build 

the MCFC Stack 
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Sources of Energy 
A favorite form of energy is electricity 

 

Where does electricity come from?   

 

• Even though electricity is a very useful form of energy, there are very few 

direct sources of electrical energy on earth.  (One example is a lightning 

storm.)   

 

 

• Electricity is really a secondary energy source, which we get by converting 

another type of energy into it.  

 

• The original source of energy can be  

• Nuclear 

• Wind 

• Sun 

• Hydrodynamic 

• Chemical energy 
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