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 )هاي هندسي در عملكرد آن و تاثير پارامتر PEMسوختي  بعدي پيل سازي سه مدل(

 ---- )pt12  نازنينبي(يك سطر فاصله  ----

 2 سيامك حسين پور، *1 سيده طوبي رئيس زاده ضيابري

 
  دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي سهند -شهر جديد سهند -تبريز

   ) shohrehraiszadeh@yahoo.com* ( 

  ---- )pt12  نازنينبي(يك سطر فاصله  ----
  
  

  )pt Bold14 نازنين بي (چكيده 
ها صورت  هاي مختلف در عملكرد آن هاي سوختي و تاثير پارامتر ي پيل ي توسعه امروزه مطالعات گسترده اي در زمينه

ي كانال جريان است كه با تغيير ميزان نفوذ گازهاي واكنش دهنده و نيز  تغيير هندسهيكي از اين مطالعات  .گرفته است
با   PEMحاضر هم به مدل سازي سه بعدي پيل سوختي  مقاله يدر . دهدها،عملكرد پيل را تحت تاثير قرار مي سرعت آن

ي جريان گرفته شده از پيل  ر ميزان دانسيتههاي هندسي د پرداخته شده و تاثير پارامتر Fluent 6.3.2استفاده از نرم افزار 
مشاهده شده كه با كاهش شيب دار ارتفاع كانال جريان در طول پيل سوختي ميزان نفوذ . و كارايي آن بررسي شده است

  .ي جريان بيشتري از پيل گرفته مي شودنش دهنده افزايش يافته و دانسيتهگازهاي واك
  ----- ) نازك pt 11نازنين بي (سطر فاصله  1 ----- 

  ي جريان دانسيته - منحني پوالريزاسيون - هيدروژن - سوختي پيل: هاي كليدي واژه
  ----- ) نازك pt 11نازنين بي (سطر فاصله  1 ----- 

  )pt Bold 14نازنين بي ( مقدمه - 1
منابع و  ديت اين، محدوي زمين  گرم شدن كره آلودگي هوا، ي فسيلي از قبيل هابا توجه به مشكالت استفاده از سوخت

هاي با آلودگي كمتر و نيز  شوند، استفاده از سوختي زمين كه منجر به افزايش استفاده از منابع انرژي مي كرهجمعيت رشد 
هاي سوختي هستند كه انرژي  يكي از انواع اين منابع ،پيل .هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است پذير در سال تجديد

پيل سوختي با سوخت هيدروژن  ها، از بين آن .كنندهاي شيميايي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنشحاصل از انجام وا
)PEM(  استفاده از  .از اهميت ويژه اي برخوردار است بازدهي نسبتاً خوب آنبه دليل دماي عملكردي نسبتاً پايين و نيز

اولين مشكل محدود بودن  .باشند داراي دو مشكل اساسي مي كنند،درصد نياز انرژي ما را تأمين مي 80سوختهاي فسيلي كه 
برداري هاي نفتي، بنزين و گاز طبيعي كه از لحاظ بهرهبنا به تخمين شركت. منابع و تمام شدنشان در آينده نزديك است

وج مصرف خود ميالدي به ا 2020تا  2015هاي فسيلي هستند، در فاصله زماني بين سالهاي  ترين محصوالت سوختمناسب
خواهند رسيد و پس از آن به دليل محدوديت منابع، يك شكاف بزرگ بين عرضه و تقاضاي انرژي در دنيا بوجود خواهد 

 .[1]آمد

هاي فسيلي، بوجود آمدن مشكالت مهم زيست محيطي مانند افزايش گرماي زمين، دومين مشكل استفاده از سوخت
هاي اسيدي، آلودگي هوا، ازبين رفتن اليه ازون ها، بارانبي، افزايش سطح آب درياهاي قطتغييرات آب و هوايي، ذوب شدن يخ

 كردهتريليون دالر عبور  5دهند خسارات زيست محيطي وارد بركل زمين در هر سال از مرز ها نشان ميباشد كه تخمينمي... و

                                                            
  صنعتي سهنددانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد،  -1
  ي مكانيك، دانشگاه صنعتي سهنددانشيار مهندس -2
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انرژي هيدروژن پيشنهاد شدند كه در طي قرن هاي با ميالدي سيستم 1970حل اين دو مشكل اساسي، در سال براي . است
فردي هاي منحصر بههيدروژن به عنوان بهترين حامل انرژي داراي ويژگي .اخير تحقيقات زيادي بر روي آنها انجام شده است

- ه ميفرد هيدروژن اين است كهاي منحصربهاز ديگر ويژگي. باشدهمچون بازدهي باال و نداشتن آلودگي براي محيط زيست مي

سوختي، جريان الكتريسيته توليد كند كه بازده آن در مقايسه با تبديل تواند در طي يك فرآيند الكتروشيميايي در داخل پيل
اين ويژگي . [2]داخلي يا به انرژي برق در يك نيروگاه، بيشتر است سوخت فسيلي به انرژي الكتريكي در يك موتور احتراق

ترين گزينه براي نيروي محرك هاي سوختي هيدروژني را به عنوان اصليسازي پيلنهاي ماشيباعث شده است كه شركت
هاي الكتروشيميايي هستند نه موتورهاي گرمايي، به همين بدلهاي سوختي در واقع مپيل .هاي آينده انتخاب كننداتومبيل

رود درطي قرن بنابراين انتظار مي. [2]كنند ي بازده دارد، تبعيت نميهايي مخصوصا از جنبهدليل از سيكل كارنو كه محدوديت
و هيدروژن با ) هاي گازيهاي بخار وتوربينموتورهاي احتراق داخلي، توربين(هاي سوختي با موتورهاي گرمايياخير پيل

  .سوختهاي فسيلي جايگزين گردند
ملكرد پيل به صورت آزمايشگاهي ي عتاثير پارامتر هاي مختلف در نحوهمطالعات گسترده اي در رابطه با پيل سوختي و 

سازي  مدل به [3]1برناردي و وبرنگ 1992در سال  .و عددي صورت گرفته كه به تعدادي از آن ها اشاره مي شود
با فرض ايزوتروپيك و همگن بودن غشا و الكترود نشان دادند . پرداختند PEM،همدما و تك فاز غشا در پيل سوختي بعدي تك

بعدي ارائه  مدلهاي تك .تاژ هاي پايين بيشتر است و در ولتاژهاي باالتر اختالف چنداني را شاهد نيستيمكه تاثير ابعاد در ول
ها  اين مدل .سوختي نبودند شده  تنها تغييرات غشا را بررسي كرده و قادر به ارائه ي نتايج اساسي براي فهم مكانيزم داخلي پيل

بعدي كرده شروع به مدل سازي دو 2فالر و نيومن .اي سوختي ارائه كردندتنها يك چارچوب براي مدل سازي چند بعدي پيل ه
، ]4[انجام داد 2000در تحقيقي كه در سال  3آقاي هي .و در واقع تغييرات را حول غشا و در جهت حجم جريان بررسي كردند

شبيه سازي كرد به گونه  ،شدفازي را به صورتي كه فقط شامل سمت كاتد پيل بادما و دوبعدي، همدو PEMيك پيل سوختي 
ي بسيار نازك در نظر گرفت و به اين ترتيب جريان در داخل پيل را مورد بررسي ي كاتاليستي را به صورت يك اليهاي كه اليه

نتايج به دست آمده نشان داد كه اختالف فشار بين ورود و . وي تأثير پارامترهاي طراحي را نيز مورد توجه قرار داد. قرار داد
، تأثير هندسه را در مدل [5] 2003در سال  5اوم و وانگ - سوكي .عملكرد الكترود را بهبود مي بخشد 4خروج كانال گاز

ها انتهاي كانال را از سمت كاتد  آن .آند بود مورد توجه قرار دادند  دو كانالدر سمت كاتد و  دو كانالسلولي خود كه داراي  تك
ه كنند و نشان دادند كه جريان اجباري به وجود آمده در داخل پيل به دليل مسدود بودن مسدود كردند تا تأثير آن را مطالع

ي جريان در داخل  ي كاتاليستي را افزايش داده و در نهايت منجر به افزايش دانسيته انتهاي آن، انتقال اكسيژن به طرف اليه
اختالف طراحي هاي مختلف به صورت عددي انجام  به دليل مشكالت و زمان بر بودن آزمايشات تجربي مطالعه .پيل مي شود

هاي مختلف  ي جريان در كانال هاي مارپيچ با طراحي به منظور مشخص كردن ميزان دانسيته  CFDيك مدل  [6] 6ژئون.شد
 ه وهاي مارپيچ متمركز كرد تالش خود را روي مشخص كردن توزيع جريان در كانال و قسمت انحناي بين راه وي .ارائه نمود

در اين مواقع حالت بهينه عريض بودن  .ي انحنا كمتر از پيچ مي باشدي جريان در ناحيهكه ميزان دانسيته ا نشان دادآنه
ي كانال و انحناي  ي جريان در ناحيه به بررسي ميزان تفاوت دانسيته [7] 7ونگ و ليو .ها و باريك بودن انحنا مي باشد كانال

اين  .ي جريان در ناحيه ي پيچ حتي در ولتاژ هاي باالتر بيشتر است و نشان دادند كه دانسيتهكانال در كانال مارپيچ پرداخته 
 2009در سال . زيرا نشان مي دهد كانال هاي عريض با پيچ هاي نزديك به هم بهتر است ،[8]نتيجه بر خالف نتايج قبلي است

                                                            
1- Bernardi & Vebrunge 
2- Fuller &Newman 
3- He 
4- Gas chanell 
5- Sukee & Wang 
6- Jeon 
7   - Wang& Liu 
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مارپيچ پرداخته و اثر تغيير آرايش كانال مارپيچ را در ميزان بعدي پيل سوختي با كانال  سازي سه به مدل [9] 1اندرو هايگر وليو
ي جريان و در نتيجه عملكرد پيل بررسي كردند و نشان دادند كه هرچه كانال باريك تر بوده و فاصله ي بين كانال ها  دانسيته

در  3و جون خياو 2اش ميشرابيك. ي بيشتري خواهيم داشت در پيچ كمتر باشد ميزان عملكرد پيل بهتر خواهد بود و دانسيته
سازي كرده و در آن تاثير پارامترهاي مختلف كانال مارپيچ شبيه بابعدي را  ، يك مدل سه[10]دادند 2009اي كه در سالمقاله

اي كه براي اين مدل در نظر گرفتند به دو صورت بود كه در شرايط اوليه. را در حالت شروع به كار پيل، مورد بررسي قرار دادند
شد يعني شرايط اوليه تمام نقاط داخل پيل، همان شرايط يكي اين شرايط با شرايط ورودي كانال يكسان در نظر گرفته مي

در اين مدل تك فاز بودن يا دو فاز بودن . گرفتشد و در ديگري شرايط تعادل مورد نظر قرار ميكانال قرار داده مي ورودي در
دما بودن مدل به منظور دما بودن و غير هميع در چگونگي عملكرد پيل و همچنين همسيستم به منظور فهميدن تاثير آب ما

ها ميزان ضخامت اليه عبور گاز و نيز مقدار تخلخل آن عالوه بر اين. فهميدن اثر دما دراين عملكرد مورد بررسي قرار گرفت
به نظر مي رسد كه مطاله ي  .گذارندن پيل تاثير ميي جريا تغيير داده شد و نتايج نشان دادند كه اين پارامترها در دانسيته

 .اثرات هندسي در عملكرد  پيل سوختي نياز به مطالعه و بررسي بيشتري مي باشد

 

  :معادالت حاكم - 2
و بدون شرايط مرزي داخلي بين نواحي مختلـف، در   4ناحيهسازي، تمام نواحي داخل پيل به صورت يك تكدر اين مدل        

. شـود ه شده است كه به اين ترتيب براي حل نواحي مختلف داخل پيل، فقط از يك سري معادالت حاكم استفاده مينظر گرفت
هـا و  صورت معادالت بقاي جرم، مومنتـوم، بقـاي گونـه   شود، معادالت حاكم بهبراي حالتي كه پيل، دما ثابت در نظر گرفته مي

  :باشند و به صورت زير خواهند بودمي) بقاي بار الكتريكي(معادله پتانسيل الكتريكي
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u. باشدپتانسيل الكتريكي    مي و  kغلظت گونه    Ckفشار،  Pبردار سرعت،  uدر روابط گفته شده در باال 
S ،

k
S ،mem

S  وsol
S باشدبه ترتيب ترم منبع معادالت مومنتوم ، بقاي گونه، پتانسيل الكتروليت و پتانسيل بخش جامد مي. 

  .آورده شده است 1مقادير اين ترم هاي منبع در جدول 
  
  
  

 

                                                            
1  - Higier & Liu  
2  - Bikash & Mishra 

3  - Junxiao 

4  - Single domain 
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  [5]ترم هاي منبع در معادالت مومنتوم، بقاي ذرات و پتانسيل-1جدول
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 .آورده شده است [5]جدول خواص الكتروشيميايي و انتقال اجزا به تفصيل در مرجع

  
  :صحت سنجي و استقالل از مش مدل سازي - 3

با دو كانال در سمت آند و دو كانال از سمت كاتد مطابق  يك مدل نسبتاً پيچيده تراز  ،براي صحت سنجي مدل سازي
از ذكر جزيات مربوط به ابعاد هندسي و  .شكل زير مدل هندسي صحت سنجي شده را نشان مي دهد .استفاده شده [5]مرجع 

  .شرايط عملكردي خود داري شده است
  

  
  نماي هندسي پيل سوختي مدل سازي شده -1شكل 

  
هاي مختلفي به صورت باسازمان و با ز مستقل بودن حل از اندازه شبكه ايجاد شده، شبكهبه منظور كسب اطمينان ا

هاي مختلف ايجاد و نتايج حل آنها با هم مقايسه گرديد كه در هايي به شكل مكعب مستطيل هشت وجهي، با اندازهسلول
شود كه خطاي نسبي بين دو تكرار متوالي، يهمگرايي حل زماني برقرار م. گره و انتخاب گرديد 239000  با اينهايت شبكه

  .باشد 10-5كمتر از 
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  استقالل از مش مدل هندسي صحت سنجي شده - 2جدول 

  
  

 
 
 
 

  
   

شكل .پرداخته شده است [5]ي مرجع سازي انجام شده به صحت سنجي با نمونه پس از اطمينان از استقالل از مش مدل        
  .دهد صحت سنجي انجام شده را نشان مي 2

 

 
  [5]صحت سنجي مدلسازي با مرجع – 2شكل 

 
داراي انطباق خوبي است، كه بيانگر عملكرد قابل قبول مدل مشاهده مي شود كه نتايج عددي با اندازه گيري هاي تجربي 

سازي و تطبيق آن با مقادير تجربي، به بررسي پس از اطمينان از صحت مدل .محاسباتي به كار رفته در تحقيق حاضر است
كاتد استفاده ي ساده تر با يك كانال در سمت آند و  در اين حالت از يك هندسه .تغييرات هندسي كانال جريان مي پردازيم

ا در بندي مدل رچگونگي شبكه 3شكل . استفاده شده است Gambitافزار بند مدل مورد نظر، از نرمبه منظور شبكه .استشده 
  .دهدافزار نشان مياين نرم
  

  
 

نماي سه بعدي پيل سوختي مدل شده با استفاده از نرم افزار گمبيت - 3شكل   

  تعداد گره
 دانسيته جريان

   آمده بدست
[A/cm2]  

  ولتاژ مرجع
                           [v] 

112500  16/0  75/0  
165253  17/0  75/0  
239976  18/0  75/0  
266351  18/0  75/0  



 كنفرانس سوخت و احتراق ايرانمين چهار                                          
  1390ماه  بهمن -  كاشاندانشگاه  - ان كاش                                                                    

                                                         

                                                                                                                                               FCCI2012-6010                                                                                                              
                                                                                         

 6

 
،  Mass-flow-inletافزار نيز به اين ترتيب است كه ورودي گازها به صورت مشرايط مرزي انتخاب شده در اين نر 

در نظر  Wall هاي كناري و جانبي به صورت تمامي ديوارههاي بااليي، پاييني، مامي ديواره، ت Pressure outletخروجي گازها 
  .مشخصات هندسي پيل سوختي مدل شده را نشان مي دهد 3جدول . اندگرفته شده

  
  مشخصات هندسي پيل سوختي مدل سازي شده - 3دول ج
  دازهان  توضيحات

  125 (mm) طول پيل سوختي
 6/0 (mm) ارتفاع كانال گاز

  8/0  پهناي كانال گاز
  2/1 (mm)ارتفاع جمع كننده ي جريان

  21/0 (mm) آند و كاتد GDL ضخامت
  012/0 (mm) كاتد ضخامت اليه ي كاتاليست آند

  4/0  تاليست كاتد و آندضريب تخلخل كا
  036/0 (mm)  ضخامت غشا

  kg/m3( 7- 10 *6(  دبي ورودي در آند

  kg/m3( 6 -10  *5( دبي ورودي در كاتد
  K( 353( دماي پيل سوختي
  atm( 2( فشار ورودي كانال

  
  
  :نتايج -4

ي كاتاليست بـا   هاي شيميايي در اليه اكنشا در وه و شركت آن(GDL)  ي گاز به دليل نفوذ گازها در اليه ي نفوذ دهنده        
براي افزايش اين شدت نفوذ و به دنبال آن افزايش نرخ انجـام   .حركت به سمت خروجي پيل از مقدار اين گازها كاسته مي شود

شده ند و كاتد كاهش داده آي جريان گرفته شده از پيل ارتفاع كانال جريان در سمت  واكنش هاي شيميايي و افزايش دانسيته
مدل سازي انجام شده و نتايج حاصل از آن در زير شرح داده مـي   4/0و  5/0، 6/0براي اين منظور در سه ارتفاع مختلف  .است
د، بـا  همـانطور كـه مشـاهده مـي شـو     . منحني پوالريزاسيون پيل را به ازاي مقادير مختلف ارتفاع نشان مي دهد 4شكل  .شود

  .پيل سوختي افزايش يافته استي جريان  كاهش ارتفاع ميزان دانسيته
 

 
0/ 4 - 5/0  -  6/0الريزاسيون پيل سوختي در ارتفاع منحني پ - 4شكل   
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همانطور كه  .مقدار كسر جرمي اكسيژن را در محور مركزي پيل و در طول آن به سمت خروجي نشان مي دهد 5شكل 

ي افزايش ميزان نفوذ  يافته و اين نشان دهنده مشاهده مي شود با كاهش ميزان ارتفاع كسر جرمي اكسيژن در خروجي كاهش
  .ي نفوذ دهنده است ر اليهاين گاز د

  
  4/0 -5/0  - 6/0ن در محور مركزي كانال سمت كاتد در ارتفاع كسر جرمي اكسيژ -5شكل 

  
ل سوختي يكي از عوامل موثر در ميزان كارايي پيبا وجود اينكه ميزان دانسيته ي جريان پيل افزايش يافته است، اما

موتور ها،دمنده ها و . [11]چرا كه زياد شدن آن باعث افزايش كار پمپ در پيل سوختي مي شود. ميزان افت فشار مي باشد
از  .پمپ ها از اجزاي كليدي پيل هستند كه گازها را در پيل به حركت در آورده و نيز آب توليد شده را از پيل خارج مي كنند

بنابراين بايد در طراحي بهينه  اين عامل را هم . سيستم مي گردد كار مفيدباشد، باعث كاهش  آنجايي كه كار پمپ مصرفي مي
همانطور كه مشاهده مي شود با . به بررسي ميزان اين افت فشار با تغيير ارتفاع كانال جريان مي پردازد 6شكل. در نظر بگيريم

  .و اين يك عامل منفي در اين تغيير هندسي مي باشدكاهش ارتفاع  افت فشار در طول پيل سوختي افزايش مي يابد، 
  

  
  4/0 -5/0 -6/0ميزان افت فشار در محور مركزي كانال سمت كاتد و در طول پيل سوختي در ارتفاع  - 6شكل 

  
در طول پيل كاهش تدريجي ارتفاع با يك شيب ثابت براي برطرف كردن مشكل افت فشار ناشي از كاهش ارتفاع به 

گازهاي واكنش دهنده به دليل نفوذ آن  غلظتزيرا هر چه بيشتر به سمت خروجي كانال پيش مي رويم از . مسوختي پرداختي
با كاهش تدريجي ارتفاع، به نفوذ بيشتر گازها با كاهش غلظت آنها در طول پيل بنابراين مي توان با . كم مي شود  GDLها در 
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نماي دو بعدي كاهش ارتفاع كانال را در  7شكل  .كنش افزايش دهيمميزان نفوذ گازها را در ناحيه ي وا .سوختي كمك كرد
  .طول پيل سوختي نشان مي دهد

 

 
نماي دو بعدي كاهش ارتفاع كانال جريان در طول پيل سوختي – 7شكل   

  
ميليمتر در طول پيل سوختي وتغيير 4/0به  6/0به مقايسه ي منحني پوالريزاسيون به ازاي تغيير ارتفاع از   8شكل 

ي جريان تقريباً  يتههمانطور كه از نمودار مشاهده مي شود ميزان افزايش دانس. ميليمتر مي پردازد 4/0به  6/0شيب دار آن از 
  .مساوي و حتي براي حالت شيب دار تا حدي بيشتر است

  

  
  4/0به  6/0كاهش ارتفاع با شيب ثابت از  - 4/0 - 6/0منحني پوالريزاسون در ارتفاع  -8شكل 

  
ي ميزان افت فشار در حالت تغيير شيب دار ارتفاع و كاهش يكسان آن در طول پيل سوختي مي  نيز به مقايسه 9شكل 

دسي را مي توان بنابراين اين تغيير هن. تر مي باشدميزان افت فشار در حالت شيب دار كم ،همانطور كه مشاهده مي شود.پردازد
  . مطلوب در نظر گرفت

  

  
  4/0به  6/0كاهش ارتفاع با شيب ثابت از  - 4/0ارتفاع  مركزي كانال كاتد در افت فشار در محور - 9شكل 
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  :كلي گيري نتيجه -5

هاي  هدف اصلي بررسي پارامتر. پرداخته شده استPEM پيل سوختي  سازي سه بعدي و تك فاز در اين مقاله به مدل
در ابتدا براي افزايش نفوذ . ه از آن بوده استي جريان گرفته شد ابعادي كانال جريان در عملكرد پيل سوختي و دانسيته

سازي  مدل. ارتفاع كانال كاهش داده شد هاي شيميايي ي گاز و افزايش نرخ واكنش واكنش دهنده به اليه نفوذ دهنده گازهاي
ي واكنش  يهانجام شده و نشان داديم كه با كاهش ارتفاع كانال نفوذ گازها به ناح 4/0و 5/0،  6/0براي سه ارتفاع متفاوت 

اما متاسفانه افت فشار در طول پيل با . ي جريان گرفته شده از پيل افزايش خواهد يافت افزايش يافته و در نتيجه دانسيته
ي جريان به كانال  زيرا كار مصرفي دمنده ها يا پمپ هاي انتقال دهنده. كاهش ارتفاع زياد شده و اين يك عامل منفي است

زيرا در ورودي . بين بردن اين اثر منفي ميزان ارتفاع به صورت تدريجي با يك شيب ثابت كاهش داديم براي از. افزايش مي يابد
سمت خروجي ميزان غلظت آنها به دليل مصرف  و نفوذ در ناحيه ي واكنش  هكانال غلظت گازها مطلوب بوده و با حركت ب

همانطور كه مشاهده شد . نفوذ بيشتر آن ها كمك كردپس با كاهش ارتفاع در طول پيل سوختي مي توان به  .كاهش مي يابد
براي كانال بوده و  4/0بيشتر از مقدار ارتفاع  4/0به  6/0ي جريان با كاهش ارتفاع به صورت شيب دار از  ميزان افزايش دانسيته

 . است 4/0الي است كه افت فشار در اين حالت بسيار كمتر از كانال با ارتفاع حاين در 
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