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(57) Resumo: DISPOSITIVO PARA ANÁLISE
DE RENDIMENTO ELETROQUÍMICO E
ELÉTRICO DE CÉLULA A COMBUSTÍVEL. A
presente invenção descreve um dispositivo para
análise de rendimento eletroquímico e elétrico
de célula a combustível do tipo óxido sólido
SOFC (ITSOFC e HTSOFC). A utilização desse
dispositivo permite avaliar o desempenho do
cátodo, do eletrólito e do ânodo de uma célula a
combustível unitária que opera em altas
temperaturas, com arquitetura simplificada, o
que facilita a colocação, a remoção e a vedação
da amostra em teste. A presente invenção está
situada no campo da Eletroquímica e da
Engenharia Elétrica.
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Reivindicações 

1. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, 

compreendendo: 

a. uma primeira câmara (U) para acomodação de gás comburente; 

b. uma segunda câmara (V) para acomodação de gás combustível, 

sendo a segunda câmara (V) parcialmente contida na primeira 

câmara (U); 

c. uma célula a combustível sendo definida por um cátodo (N), um 

ânodo (O) e um eletrólito (P), a célula a combustível sendo 

disposta na primeira câmara (U) e impedindo contato entre o gás 

comburente e o gás combustível; 

d. um primeiro interconector no lado do cátodo (M); 

e. um primeiro interconector no lado do ânodo (Q); 

f. um primeiro contato no lado do cátodo (I) conectado ao 

interconector do lado cátodo (M); 

g. um segundo contato no lado do ânodo (J) conectado ao 

interconector do lado ânodo (Q); 

h. ao menos uma entrada para gás combustível (E) e ao menos uma 

entrada para gás comburente (C); e 

i. ao menos uma saída para gás combustível e água (F) e ao 

menos uma saída para excesso de gás comburente (D), 

o dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível sendo 

caracterizado pelo fato de compreender um elemento para fixação (H) 

exercendo pressão sobre os componentes da célula a combustível, o 

dito elemento para fixação sendo dotado de uma geometria capaz de 

exercer pressão em pelo menos uma região de apoio na célula a 

combustível e permitir a passagem de gás comburente para contato com 

a célula por meio de uma região de passagem de gás comburente (W). 
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2. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato das regiões de 

apoio serem dispostas na periferia da célula a combustível 

3. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato do elemento para 

fixação (H) ser dotado de quatro pontos de apoio 

4. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo 

fato de compreender uma haste de pressão (G) associada ao elemento 

de fixação (H) e à estrutura do dispositivo 

5. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato da haste de 

pressão (G) e o elemento de fixação (H) estarem contidos na primeira 

câmara (U) 

6. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com a reivindicação 5 caracterizado pelo fato da haste de 

pressão (G) ser dotada de um mecanismo de ajuste de posição 

transversal ao elemento de fixação (H) 

7. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo 

fato de compreender um medidor de temperatura contido na segunda 

câmara (V) 

8. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato do medidor de 

temperatura ser selecionado no grupo definido por: termômetro de 

dilatação de fluído; termômetro à pressão de líquido de gás ou vapor; 

termômetro à par termoelétrica; termômetro à resistência elétrica; 

pirômetro óptico; pirômetro fotoelétrico; pirômetro de radiação; ou 

termovisores 
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9. Dispositivo para análise de rendimento de célula a combustível, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo 

fato de: 

a. a entrada para gás comburente (C) ser um tubo e a saída para 

excesso de gás comburente (D) ser um tubo, os ditos tubos 

sendo dispostos na primeira câmara (U); 

b. a entrada para gás combustível (E) ser um tubo e a saída para 

gás combustível e água (F) ser um tubo, os ditos tubos sendo 

dispostos na segunda câmara (V); 

c. a haste de pressão (G) ser associada à flange superior (A); e 

d. o dispositivo operar em posição vertical, de modo que a haste de 

pressão (G) fique em posição ortogonal ao plano de trabalho. 
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