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چکيده
در این مقاله کاتد پیل سوختی غشا پلیمری به صورت دو بعدی شامل کانال گاز ،الیه پخش گاز و الیه کاتالیست،
مدلسازی شده است .معادالت حاکم با روش حجم محدود گسسته شده و با استفاده از نرم افزار فلوئنت با یك روند تكرار،
حل شدهاند و میدان جریان ،فشار و توزیع اکسیژن و آب به دست آمده است .تاثیر شرایط کاری و ساختار الیه پخش گاز،
بر انتقال اکسیژن و نیز بر تغییرات فشار در الیه پخش گاز بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش دبی
ورودی ،نرخ واکنش الكتروشیمیایی افزایش مییابد .دبی ورودی بیشتر به خارج شدن آب از پیل کمك میکند .هر چند
که با افزایش دبی ،افت فشار افزایش مییابد .با افزایش نفوذپذیری نیز غلظت اکسیژن در فصل مشترك الیه
کاتالیست/الیه پخش گاز افزایش مییابد .ضمن این که افت فشار ایجاد شده در طول کانال کاهش مییابد .کم شدن
نفوذپذیری تا حدی باید باشد که بر پخش یكنواخت گازها اطمینان حاصل شده باشد.
واژههای كليدی :پیل سوختی غشا پلیمری  -الیه پخش گاز  -مدلسازی عددی -شرایط ورودی

 -3مقدمه
پیل سوختی غشا پلیمری نوعی پیل الكتروشیمیایی است که با هیدروژن و اکسیژن تغذیه میگردد و هیدروژن در آند
اکسید و اکسیژن در کاتد احیا میگردد .پروتونهایی که در طول اکسیداسیون هیدروژن آزاد شدهاند از طریق غشای تبادل
پروتون ( ) PEMبه کاتد انتقال مییابند .از آنجائیکه این غشاء هدایت کننده الكترونیكی نیست ،الكترونهای آزاد شده از گاز
هیدروژن ،از طریق مدار خارجی حرکت کرده و جریان الكتریكی برقرار میگردد .شماتیكی از الكترود کاتد در شكل ( )1نشان
داده شده است.
الیههای پخش گاز ( )GDLبه کار برده میشود تا گازهای واکنشگر از میان نواحی متخلخل آنها به سمت الیه کاتالیست،
عبور کنند .بهعالوه GDLها یك فصل مشترك ،موقعی که یونیزاسیون اتفاق میافتد و الكترونها از میان ماتریس جامد عبور
میکند ،تهیه میکنند GDL .ها عمدتاً ضخامتی بین  111تا  011میكرو متر دارند .به طور کلی ،الیه پخش گاز وظیفه توزیع
گازهای واکنشگر بر روی سطح فعال کاتالیست ،هدایت آب تولید شده در واکنش به شیارهای عبور جریان گاز در صفحات دو
قطبی ،ایجاد اتصال الكتریكی بین الیه کاتالیست و صفحات دو قطبی جهت کامل شدن چرخه الكترون ،انتقال حرارت از الیه
کاتالیست به صفحات دو قطبی جهت خروج حرارت تولیدی در پیل سوختی و ایجاد یك بستر مكانیكی مناسب برای مجموعه
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غشا – الكترود ،جهت جلوگیری از تا شدن آن به داخل شیارهای عبور جریان گاز را بر عهده دارد.
الیههای پخش گاز معموالً ساختاری متخلخل بر مبنای کربن دو الیه دارند .الیه اول الیه نفوذ گازی ،یك ساختار کربنی
ماکرو متخلخل با کاغذهای کربنی یا پارچههای کربنی است .ساختار ماکرو متخلخل به عنوان جمعکننده جریان عمل
میکند [.]2

شکل  -3انتقال گازها ،پروتونها و الکترونها در كاتد پيل سوختی غشا پليمری []3

الیه دوم یك الیه ریز تخلخل (میكرو الیه تخلخل) است که بین بستر کربنی آبگریز شده و الیه کاتالیست قرار میگیرد.
این الیه متشكل از ذرات کربن و یك پیوند دهنده پلیمری آبگریز همچون تفلون میباشد .ابعاد ذرات الیه ریز تخلخل در حدود
 111تا  011نانو متر است که بسیار کوچكتر از اندازه حفرههای کاغذ کربن (11تا  01میكرو متر) میباشد .مدیریت آب ،هدف
اولیه این الیه میباشد ،چرا که آب را به خوبی از الیه کاتالیست دفع میکند .این الیه همچنین مقاومت الكتریكی بین الیه نفوذ
و الیه کاتالیست را کاهش میدهد [ .]0شماتیكی از الیه پخش گاز دو الیه در شكل( )2قابل مشاهده است.
الیه کاتالیست متخلخل01 ،تا 01میکرومتر
میکرو الیه متخلخل01 ،تا 011میکرومتر (پودر کربنی و عامل آبگریز)
زیر الیه ماکرو متخلخل کربنی 091 ،تا  011میکرومتر (ورقه یا پارچه کربنی)
شکل -2شماتيکی از اليه پخش گاز دواليه

به طور کلی دو نوع کلی الیه پخش گاز از نظر ماده مورد استفاده وجود دارد که استفاده از آنها در پیلهای سوختی غشا
پلیمری متداول تر است.کاغذ کربن و پارچه کربن که در ادامه به مقایسه این دو پرداخته میشود .شكل( )0تصاویر  SEM1هر
کدام از انواع الیه پخش گاز را نشان میدهد .در جدول( )1خواص دو نمونه متداول انواع الیه پخش گاز آورده شده است.

1

-scanning electron microscopy
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(الف)

(ب)

شکل  -1تصاوير  SEMاليههای نفوذ گاز الف) كاغذ كربن ب) پارچه كربن[]1
جدول  -3مقايسه خواص يک نمونه كاغذ كربن و پارچه كربن []1

خواص
ضخامت)(mm
چگالی)(g cm-3
نفوذپذیری گاز )(m2
یكنواختی فضایی
تخلخل

كاغذ كربن
1110
11.0
0*11^-12
همگن
% .1-01

كربن پارچهای
1100
1101
00*11^-12
نا همگن
% .1-01

تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی متعددی راجع به الیه پخش گاز صورت گرفته است .پاسائوگوالری و وانگ [ ،].انتقال
آب مایع در درون الیه پخش گاز را با این فرض که فاز گاز در الیه پخش با بخار آب کامالً اشباع شده است شبیهسازی کردند و
به طور خاص تأثیر آب گریزی الیه پخش گاز را در مدیریت آب بررسی کردند .دارلینگ و همكارانش[ ]0یك تحلیل و
شبیه سازی از مدیریت آب در پیل سوختی غشاء پلیمری انجام دادند .تحلیل آنها نشان داد که بیشترین قدرت در پیل سوختی
در الیه پخش گاز حاصل می شود که سبب کاهش مقاومت الكترولیتی و غیر الكترولیتی و کاهش انتقال جرم میشود .لیم وانگ
و همكارانش[ ]0الیههای پخش گاز با حجم ها و مقدارهای گوناگونی از فلئورین اتیلن پروپیلن به عنوان یك عنصر آب گریز
آزمایش کردند .آنیكینكو و همكاران[ ]7الیه پخش گاز را با ساختارهای مختلف شبیهسازی کردند .مطالعه عددی تاثیر نفوذ
پذیری الیه پخش گاز بر عملكرد پیل سوختی توسط بائك و همكاران [ ]0صورت گرفته است.
در این مقاله سعی شده به تاثیر پارامترهایی که کمتر در مقاالت به آن توجه شده ،از جمله تاثیر دبی ورودی ،نفوذپذیری
الیه پخش گاز و  ،...در عوض پارامترهایی که مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند ،مانند ضریب تخلخل الیه پخش گاز بررسی شود
تا حساسیت سیستم پیل سوختی به این پارامترها نیز تعیین گردد .بدین منظور کاتد پیل سوختی غشا پلیمری (مطابق شكل
 ).به صورت دو بعدی و تكفاز شامل سه ناحیه کانال گاز ،الیه پخش گاز و الیه کاتالیست مدلسازی شده است و میدان
جریان ،توزیع فشار و انتقال اکسیژن و آب در سمت کاتد پیل به دست آمده است.
الیه کاتالیست متخلخل
الیه پخش گاز متخلخل
کانال گاز کاتد

اکسیژن و بخار آب

شکل -4ساختمان و دامنه محاسباتی پيل سوختی غشا پليمری
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 -2فرضيات
به دلیل پیچیدگی جریان دو فازی ،در این پروژه جریان تك فاز در پیل سوختی بررسی میشود .با بررسی جریان تك فاز
پدیدههای انتقال در پیل بهتر تحلیل میگردد ،زیرا درگیر پیچیدگیهای جریان دو فازی نمیشویم .یك مدل دو بعدی برای
تحلیل الیه پخش گاز در نظر گرفته شده است و با دیگر فرضیات مناسب زیر ،مسأله سادهسازی شده است.


مخلوط گازهای واکنشگر گاز کامل هستند.



جریان داخل کانالها دائم 1آرام و تراکمناپذیر میباشد.



الیههای پخش گاز و الیههای کاتالیست یكنواخت و همگن هستند.



از تاثیر گرانش صرفنظر میشود.



از مقاومت تماسی بین الیهها صرفنظر میشود.



از نفوذ گازها به داخل الیه غشا صرفنظر شده است.



دمای کارکرد پیل سوختی  01درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.

 -1معادالت حاكم
بر اساس فرضیات بیان شده ،معادالت حاکم بر پیل سوختی غشا پلیمری شامل معادالت بقا جرم ،ممنتم 1اجزا شیمیایی،
بهصورت زیر بیان میشوند [ 0و .]11
 3-1معادله پيوستگی


.(u )  0

()1
در معادله باال u ،بردار سرعت ρ ،دانسیته مخلوط گاز و  εضریب تخلخل میباشد .ضریب تخلخل در کانالهای جریان برابر 1
است.
 2-1معادله بقا ممنتم


.( uu )  p  .( u )  S u

()2

1
2



در معادله باال p ،و  μبهترتیب فشار و ویسكوزیته مخلوط گاز میباشد .در نواحی متخلخل برای برقراری پیوستگی شار
جرم در فصل مشترك بین نواحی متخلخل و نواحی بدون تخلخل از سرعتهای ظاهری استفاده میشود و خواص انتقالی اصلی
در نواحی متخلخل با خواص انتقالی موثر اصالح میشود .از اینرو در معادالت ممنتم در نواحی متخلخل ترم چشمه قرار
میگیرد تا قانون دارسی را در جاییکه سرعت بسیار کم است 1اعمال کند .ترم چشمه در کانالها صفر است.
 

()0

u

K

Su  

در این رابطه K ،نفوذپذیری محیط متخلخل میباشد.
 1-1معادله بقا اجزا


.(uC i )  .( Di, eff C i )  Sk  0

() .
i

در این معادله  Cغلظت جزء  iو

i , eff

 Dضریب پخش موثر جزء  iدر مخلوط گاز میباشد.
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ضریب پخش جرم جزء kام در کانال کاتد تابعی از دما و فشار است .در نواحی متخلخل پیل سوختی غشا پلیمری از قبیل
الیههای پخش گاز و الیههای کاتالیست 1ضریب پخش باید با استفاده از ضریب تخلخل اصالح شود .به کمك ضریب تصحیح
براگمن ،ضریب پخش در محیط متخلخل با تابعی از ضریب تخلخل اصالح میشود ،هر چند که در بسیاری از مطالعات ،تابعی
از ضریب تخلخل و انحنا به جای این تابع استفاده شده است [ 11و  .]12ضریب پخش در کانالهای جریان و در نواحی
متخلخل به ترتیب از معادالت ( )0و ( )0به دست میآیند.
()0

T
p
) Dk  D0 ( )3 / 2 ( 0
T0
p

()0

Dgi, eff   eff Dgi

ترم چشمه در معادالت بقا اجزا ناشی از واکنشهای الكتروشیمیایی در کاتالیست است .چون واکنشهای الكتروشیمیایی
فقط در الیه کاتالیست اتفاق میافتند این ترم برای اکسیژن و آب به ترتیب از معادالت ( )7و ( )0به دست میآید.

I
4F

()7

Sk  

I
2F

()0

Sk 

در معادالت باال I ،دانسیته جریان بر حسب آمپر و  Fثابت فارادی است.در این صورت ترم چشمه نشان دهنده شار مولی
تولیدی برای آب و شار مولی مصرفی برای اکسیژن است .ترم چشمه فقط در الیه کاتالیست اعمال میشود .چگالی جریان پیل
بر اساس آزمایش یا تحلیل کامل پیل سوختی انجام میشود که در این مدل از نمودار  V-Iپیل سوختی آزمایش شده توسط
پرنگ و همكارانش [ ]31برای استخراج دانسیته جریان استفاده شده است .به دلیل محدودیتهای نرم افزار فلوئنت ،برای اعمال
آهنگ جرمی تولید بخار آب و مصرف اکسیژن در الیه کاتالیست ،این الیه به پنج ناحیه تقسیم میشود و در هر ناحیه با
جایگذاری میانگین دانسیته جریان در روابط ( )7و ( )0شارهای مولی و با ضرب در جرم مولی ،آهنگهای تولیدآب و مصرف
اکسیژن جرمی مطابق جدول ( )2به دست میآید.
جدول  -2آهنگ مصرف اكسيژن و توليد بخار آب در نواحی پنجگانه كاتاليست
ناحیه 1
ناحیه2
ناحیه0
ناحیه .
ناحیه 0

آهنگ مصرف اکسیژن ( )kg/m3s

آهنگ تولید بخار آب ( )kg/m3s

1112711.
11100000
1117.021
11101000
11101102

111.2002
11110000
111000.0
1110012.
11100.02

 -4شرايط مرزی
i

i

روابط ( ،).( ،)2( ،)1یك دستگاه معادالت حاکم را برای حل  .مجهول  C ، p ، v ، uتشكیل میدهند (  Cغلظت
اکسیژن ،آب و نیتروژن میباشد) .برای حل این معادالت نیاز به مشخص کردن شرایط مرزی مناسب میباشد.
 3-4شرايط ورودی
سرعت ورودی کاتد میتواند با استفاده از نسبت استوکیومتریك تعیین شود .نسبت استوکیومتریك به صورت نسبت مقدار
واکنشگرهای تامین شده برای پیل به واکنشگرهای مورد نیاز برای واکنش الكتروشیمیایی که دانسیته جریان مبناء را تولید
کند ،تعریف میشود .سرعت ورودی برابر یك متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است .فشار جزئی بخار آب در ورودی مساوی با
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فشار اشباع در دمای مرطوبسازی واکنشگرهای ورودی میباشد .بنابراین در ورودی کانال کاتد داریم:

p sat
pin

() 0

xinH 2O 

در رابطه باال  xinH 2Oنسبت مولی آب ورودی میباشد .چون نسبت نیتروژن به اکسیژن هوا  70به  21است ،نسبت مولی
اکسیژن نیز بهدست میآید.
1  xinH 2O
79
1
21

()11

xinO2 

و باالخره ،نسبت مولی نیتروژن ورودی بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود.
1

()11

O2
xin



xinH2O



xinN2

 2-4شرايط خروجی
جریان در مرزهای خروجی به صورت توسعه یافته یا شار صفر با فشار برگشتی در نظر گرفته شده است.
C i
0
n

()12


u
; 0
n

 1-4ديوارها
بر روی دیوارها شرط عدم لغزش برای سرعت و شرط شار صفر برای دیگر متغیرها بهکار میرود.
C i
0
n

()10

P
; 0
n


;u  0

 -5روش حل عددی
معادالت حاکم بر نواحی کاتد پیل سوختی همراه با شرایط مرزی مشخص شده با روش حجم محدود گسسته شده و با
استفاده از نرم افزار فلوئنت ،حل شدهاند .در این مدل ،میدانهای سرعت و فشار با استفاده از آلگوریتم سیمپل بهدست آمدهاند.
برای حل مجموعه معادالت از یك روند تكراری استفاده شده است و حل تا رسیدن به همگرایی با دقت  11-0ادامه پیدا کرده
است .مهمترین علت انتخاب روند تكرار برای حل معادالت ،کوپل بودن آنها میباشد .برای شبكهبندی مدل ،از یك شبكه
مستطیلی با  211گره در راستای  xو تعداد  .1 ،01و 11گره در هر کدام از نواحی کانال ،الیه پخش گاز ،الیه کاتالیست
استفاده شده است .تعداد گرهها طوری تنظیم شده که نتایج مدل عددی مستقل از تعداد شبكه شود .شبكه مذکور در راستای
طولی یكنواخت ولی در راستای ضخامت به دلیل ضخامت بسیار کاتالیست و الیه پخش گاز ،غیر یكنواخت است.

 -6پارامترهای مدلسازی
برای مقایسه نتایج مدل حاضر با نتایج آزمایشگاهی و نتایج عد دی مقاالت ،پارامترهای ابعادی ،عملكردی و انتقالی از
مدلهایی بهرهگیری شده است که بعضی از نتایج آزمایشگاهی و یا عددی آنها در مقاالت موجود است.
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جدول  -1پارامترهای هندسی ،عملکردی ،انتقالی و خواص مواد
پارامتر

مقدار

واحد

پارامترهای ابعادی
ضخامت کانال
ضخامت الیه پخش گاز
ضخامت الیه کاتالیست
طول پیل

mm

110
112
11
11

K

000110
111
111

mm
µm
mm

پارامترهای عملکردی
دمای عملكرد پیل
فشار کاتد
استوکیومتری کاتد

atm

پارامترهای انتقال
ثابت فارادی
ویسكوزیته گاز کاتد
ضریب پخش اکسیژن در 353K
ضریب پخش آب کاتد در 353K ,

C/mol

00.07
08..0*01^ -0
08.11*01^ -0
282.1*01^ -0

pa s
m2/s
m2/s

خواص مواد
تخلخل الیه کاتالیست آند/کاتد
نفوذپذیری الیه پخش گاز کاتد

11.
01^ -12

m2

 -7نتايج
به منظور صحه گذاری نتایج عددی مدل حاصل ،میدان فشار با نتایج تحلیلی مقایسه شده است و بر صحیح بودن نتایج
اطمینان حاصل شده است .این صحه گذاری در بخشهای آتی ارائه میشود .شكل ( )0سرعت جریان در مقطعی از پیل را
نشان میدهد .در ابتدای کانالها ،سرعت در حال توسعه میباشد و سپس به حالت توسعه یافتگی میرسد .سرعت در الیهی
پخش گاز و الیههای کاتالیست نسبت به سرعت در کانالها بسیار کمتر میباشد .کوچك بودن سرعت در الیههای پخش گاز
سبب میشود که گازهای واکنشگر به طور یكنواخت به الیههای کاتالیست برسند و زمان کافی وجود داشته باشد تا
نیمواکنشهای الكتروشیمیایی در این الیهها اتفاق بیفتد.

شکل  -5بردارهای سرعت در مقطعی از كانال
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شكل ( )0نیز پرفیل سرعت در مقطع عرضی وسط کانال) (x=0.005را نشان میدهد .در این مقطع سرعت به صورت
توسعه یافته و پرفیل سرعت در کانال سهموی و در الیههای پخش گاز و کاتالیست سرعت نسبت به کانالها ناچیز است.
ماکزیمم سرعت داخل کانال  1/0متر بر ثانیه ،اما همانطور که در قسمت بزرگنمایی شده شكل نشان داده شده است این
مقدار برای الیه پخش گاز و کاتالیست حدود  11-.متر بر ثانیه است .به همین دلیل در این نواحی ،انتقال اجزا از طریق پخش
بر انتقال اجزا از طریق جابجایی حرکت سیال غالب است.

شکل  -6پرفيل سرعت در مقطعی از كانال

شكل ( )7غلظت اکسیژن در فصل مشتركهای کانال/الیه پخش گاز و الیه پخش گاز/الیه کاتالیست را نشان میدهد .به
دلیل اینكه منبع مصرف اکسیژن در الیه کاتالیست است ،در فصل مشترك الیه پخش گاز/الیه کاتالیست غلظت اکسیژن
پایینتر از غلظت آن در فصل مشترك کانال/الیه پخش گاز میباشد .در طول کانال ،به علت مصرف اکسیژن ،غلظت آن کاهش
مییابد ،اما حرکت توده سیال و همچنین ترم پخش ،باعث انتقال اکسیژن به سمت پایین دست کانال میشود .تاثیر متقابل این
دو پدیده سبب میشود که در پایین دست کانال ،شیب تغییرات علظت بسیار کمتر شود .تغییرات غلظت آب بر عكس تغییرات
غلظت اکسیژن است .هر کجا اکسیژن مصرف شود ،آب تولید میگردد .علت تغییرات نوسانی در نسبت جرمی اکسیژن ،مربوط
به محدودیتهای نرم افزار فلوئنت برای اعمال ترم چشمه متغیر میباشد که در بخش  0-0به آن اشاره شد.

شکل  -7تغييرات غلظت اكسيژن در فصل مشتركهای كانال/اليه پخش گاز و اليه پخش گاز  /اليه كاتاليست
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توزیع غلظت آب در کانال و الیه پخش گاز کاتد ،در شكل ( )0نشان داده شده است .غلظت آب به دلیل تولید آب در
طول کانال افزایش مییابد .به دلیل کاهش دانسیته جریان در طول کانال ،نرخ تولید آب در طول کانال کاهش مییابد؛ اما در
اثر انتقال آب ناشی از جریان گاز (ترم جابجایی) غلظت آب در پایین دست جریان باالتر است .جریان گاز باعث خارج شدن آب
از پیل سوختی می شود .در نواحی متخلخل به علت پایین بودن سرعت ،انتقال آب عمدتاً ناشی از پخش میباشد که تغییر
شیب خطوط غلظت ثابت در شكل ( )0ناشی از این امر میباشد .تغییر شیب خطوط غلظت ثابت ،وابسته به ابعاد تخلخل الیه

پخش گاز است و هر چه تخلخل الیه پخش گاز کمتر باشد تغییر شیب بیشتر میباشد.

شکل  -8توزيع غلظت بخار آب ،آند كامالً مرطوب و رطوبت نسبی كاتد پايين و برابر %25

شكل(  )0تغییرات فشار در طول کانال را نشان می دهد .به دلیل کوچك بودن کانال تغییرات فشارکم بوده و حدود 12
پاسكال است .به منظور صحه گذاری نتایج و اطمینان از درستی آنها ،افت فشار به دست آمده از نتایج عددی با افت فشار
تحلیلی برای جریان آرام داخل لولهها(رینولدز حدود  01است) مقایسه میشود.

()41

l V2
P  f
d 2

()41

64
Re

f 

در رابطه های باال f ،ضریب اصطكاك l ،طول کانال و  dقطر هیدرولیكی و  Vسرعت متوسط در کانال میباشد.
افت فشار بهدست آمده از نتایج ،با افت فشار محاسبه شده بر اساس رابطه تحلیلی که برابر با  7پاسكال است ،تطابق دارد.
البته علت اختالف ناشی از ،دو بعدی مدل و فرضیات ساده کنندهای که در به دست آوردن رابطه ( )1.قرار داده شده ،میباشد.
دبی ورودی اکسیژن ،یا به عبارتی نسبت استوکیومتریك که به صورت نسبت بین اکسیژن ورودی به اکسیژن مصرفی را
نشان می دهد ،تاثیر زیادی بر عملكرد پیل سختی دارد ،هر چند که تامین اکسیژن با نسبت استوکیومتری باال ،مستلزم استفاده
از کمپرسور با توان مصرفی باالتر و در نتیجه توان پارازیتی بیشتر از پیل سوختی است .شكل ( )11غلظت اکسیژن در فصل
مشترك الیه پخش گاز  /الیه کاتالیست کاتد را برای مقادیر مختلف سرعت ورودی (یا دبی جرمی) به داخل کانال کاتد نشان
می دهد .با افزایش سرعت ورودی ،دبی اکسیژن بیشتر شده و مقادیر بیشتری از اکسیژن به نواحی واکنش میرسند و در نتیجه
نرخ واکنش الكتروشیمیایی افزایش مییابد .عالوه بر این ،دبی بیشتر ورودی به خارج شدن آب از پیل سوختی کمك میکند.
هر چند که با افزایش دبی ،افت فشار نیز افزایش یافته و از این دیدگاه نیز یك توان پارازیتی به سیستم اضافه میشود .افت
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فشار به وجود آمده در طول کانال برای سرعتهای ورودی 1 ،1/70 ،1/0 ،1/20و  2متر بر ثانیه به ترتیب برابر ،0/02 ،2/0
 12 ،0/00و  20/2پاسكال میباشد .به نظر میرسد باید مقدار بهینهای برای نسبت استوکیومتریك ورودی به دست آورد.

شکل  -0تغييرات فشار در كاتد پيل سوختی

شکل  -39غلظت اكسيژن در فصل مشت رك اليه پخش گاز  /اليه كاتاليست كاتد برای مقادير مختلف سرعت ورودی

نفوذپذیری الیه پخش گاز بر عملكرد پیل سختی تاثیر زیادی دارد .شكل ( )11غلظت اکسیژن در فصل مشترك الیه
پخش گاز  /الیه کاتالیست کاتد را برای مقادیر مختلف نفوذ پذیری الیه پخش گاز کاتد نشان میدهد .با افزایش نفوذ پذیری،
انتقال اکسیژن بهتر صورت گرفته و غلظت اکسیژن در فصل مشترك الیه کاتالیست  /الیه پخش گاز افزایش مییابد .ضمن این
که با افزایش نفوذ پذیری افت فشار ایجاد شده در طول کانال نیز کاهش مییابد .برای نفوذپذیری های  11-11،11-0 ،11-0و
 ،11-12افت فشار به ترتیب 11/. ،0/20 ،7/00 ،و  12پاسكال است.
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شکل  -33غلظت اكسيژن در فصل مشترك اليه پخش گاز  /اليه كاتاليست ،در چهار نفوذپذيری مختلف اليه پخش گاز

 -7نتيجهگيری
در این مطالعه ،یك الگوی عددی دو بعدی از الكترود کاتد پیل سوختی غشا پلیمری ارائه شده و تاثیر شرایط کاری و
ساختار الیه پخش گاز ،بر انتقال اکسیژن و نیز بر تغییرات فشار در الیه پخش گاز بررسی شده است .دستاوردهای مطالعه بدین
قرار میباشد.
 سرعت در الیهی پخش گاز و الیههای کاتالیست نسبت به سرعت در کانالها بسیار کمتر میباشد که باعث میشود
گازهای واکنشگر به طور یكنواخت به الیههای کاتالیست برسند و زمان کافی برای انجام نیمواکنشهای الكتروشیمیایی وجود
داشته باشد .در این الیه ،انتقال اجزا از طریق پخش بر انتقال اجزا از طریق جابجایی حرکت سیال غالب است.
 در طول کانال ،به علت مصرف اکسیژن ،غلظت آن کاهش مییابد ،اما حرکت توده سیال و همچنین ترم پخش ،باعث
انتقال اکسیژن به سمت پایین دست کانال میشود .تاثیر متقابل این دو پدیده سبب میشود که در پایین دست کانال ،شیب
تغییرات علظت بسیار کمتر شود .تغییرات غلظت آب به دلیل تولید آن معكوس اکسیژن است.
 به دلیل کوچك بودن ابعاد کانال ،تغییرات فشار در طول کانال کم بوده و حدود  12پاسكال است.

 با افزایش دبی ورودی (یا استوکیومتری) ،مقادیر بیشتری از اکسیژن به نواحی واکنش میرسد و در نتیجه نرخ
واکنش الكتروشیمیایی افزایش مییابد .دبی ورودی بیشتر به خارج شدن آب از پیل سوختی کمك میکند .هر چند که با
افزایش دبی ،افت فشار نیز افزایش یافته و یك توان پارازیتی به سیستم اضافه میشود.

 با افزایش نفوذ پذیری ،انتقال اکسیژن بهتر صورت گرفته و غلظت اکسیژن در فصل مشترك الیه کاتالیست  /الیه
پخش گاز افزایش مییابد .ضمن این که با افزایش نفوذ پذیری افت فشار ایجاد شده در طول کانال نیز کاهش مییابد .اگر چه
کم شدن نفوذپذیری تا حدی باید باشد که بر پخش یكنواخت گازها اطمینان حاصل شده باشد.
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