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   تبادل يون پروتون غشاءي در پيل سوختمدلسازي رياضي انتقال آب

  

ضمير ، سوسن روشن1 پوري سمانه رخشان
 2   

 دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران
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  چكيده 

 انتقال آب فرآيند. بادل يون توسعه داده شده استيا براي پيل سوختي غشاء تدما و پا ، همي بعددراين تحقيق يك مدل يك

 ي مورد بررسيمريه غشاء پلياليك  و  آندي و كاتديي نفوذ گازيه، دو ال هوا و هيدروژني دو كانال ورودشامله يدر پنج ال

 از پروتون عبوريمدل نسبت شار خالص آب به . شوند  سوخت و اكسيدكننده به صورت مرطوب وارد مي. قرار گرفته است

 نتايج .همچنين ميزان تغييرات مقاومت غشاء با تغييرات دانسيته جريان مورد بررسي قرار گرفته است. كند غشاء را تعيين مي

   .حاصله از مدل با  اطالعات منتشره در منابع مقايسه و مورد تحليل قرار گرفته است

      

  .يمدلسازدار، ي، انتقال آب، مدل پايمري پليل سوختيپ: هاي كليدي واژه

  

    مقدمه-1
 ي سوختيها لين منظور استفاده از پيبد. شتر شده استيست بيط زي محي از آلودگيرير توجه به جلوگي اخيها در سال

ن ي بيد تعادليشود، با يد مي آب توليمري پلي سوختيها ليكه در پياز آنجائ. افته استيش ي افزايمري پلي سوختيها ليبخصوص پ

د مرطوب نگاه داشته شود تا يز همواره باي نيمرين غشاء پليهمچن. ان نگردديل دچار طغي برقرار شود تا پيوج و آب خريديآب تول

باشد كه به علت داشتن  ي ميمري پليل سوختي، پي سوختيها لي از انواع پيكي. ان جابجا شوندي جري برقراريها بتوانند برا پروتون

 آسان مورد توجه قرار يز طراحيل و نيستم، توان به كارانداختن اتومبي كوچك بودن سن،ي پائياتي عملي باال، دمايته انرژيدانس

  .ابديز دست ي نيكل احتراقيشتر از سي بييتواند به كارا يباشد و م يكل كارنو نميل محدود به سين پين ايهمچن. گرفته است

سوختي ل سوخت مورد استفاده در پين يمچنه. باشد يمدراته يان هي از جمله نفيمري غشاء پلي دارايمري پليل سوختيپ

 آنها  ازها  الكترونشده ودر آند به يونهاي پروتون و الكترون يونيزه ) هيدروژن(ن سوخت يا يها مولكول كه استهيدروژن ، پليمري

سمت كاتد كنند و به   نفوذ ميمتخللبه يك سطح غشاء ) پروتون(هاي هيدروژن كه شامل بار مثبت هستند  يون. دنشو جدا مي

 ،شوند توانند از اين غشاء عبور كنند بلكه از يك مدار خارجي عبور كرده و موجب توليد برق مي هاي جدا شده نمي الكترون. روند مي

  .]1[ دهند با هم تركيب مي شوند و آب را تشكيل مي هاي هيدروژن و اكسيژن موجود در هوا ها، پروتون  در كاتد الكترونسپس

                                                           

  رانيدانشگاه علم و صنعت ا -1

 -13114-16846كد پستي - دانشگاه علم و صنعت ايران-ابان دانشگاه علم و صنعت خي-  خيابان هنگام - ميدان رسالت: نشاني: نويسنده مسئول -2

  rowshanzamir@iust.ac.ir:  رايانامه-77491242:  نمابر- 77491223:     تلفن-پژوهشكده سبز
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  . وجود دارديك و انتقال برگشتي الكترواسمزيرويسم،انتقال نين آند و كاتد دو مكانينتقال آب ب اي برايبطور كل

ان غلظت آب داخل غشاء به ي به علت گراديك به علت مهاجرت آب از آند به كاتد و انتقال نفوذ برگشتي الكترواسمزيروين

H  يونهايقت يحقدر . ]1[ كند ي ميي كه شار آب را به سمت آند راهنماديآ يموجود 
آب از آند به كاتد جابجا  يها مولكولتوسط +

 تصور كرد كه توانيمب ين ترتيبه ا. شود يم مولكول آب جا به جا 2,5 تا 1ن زده شده است كه همراه هر پروتون يتخم. شوند يم

H3Oپروتون به شكل 
  .] 2[شود يم جا به جا +

 . نشان داده شده است1ن موضوع در شكل يا

 

 
  .]3[ يك و نفوذ برگشتيند نفوذ الكترواسمزين دو فرآيل غلظت آب در حال تعادل بي پروفا-1شكل 

 

ان و ضخامت بر مقدار آب يته جري و اثر دانسيمري پليل سوختيمختلف پ يها هيال مقدار آب در ين مقاله به بررسيدر ا

 . پرداخته شده است

  

   مدل ي معرف-2
 

ن يا. شده استيبررس )ان و فالكس ثابتيجر(دار يط پاي در شرايمري پليل سوختيپه يع آب در پنج الين مدل، توزيدر ا

  . يمريه غشاء پليك اليز ين آند و كاتد و يه نفوذ گازي آند و كاتد، دو اليدو كانال ورود: عبارتند از ها هيال

  :ر در نظر گرفته شده استين مدل مفروضات زيدر ا

 .در نظر گرفته شده است همدما يل سوختي پيورود يها كانال -1

  .شوند يمنو در مدل در نظر گرفته  اند شدهست نازك فرض يفعال كاتال يها هيال -2

ع يآند و كاتد توزان ي جريها كانالگر در يان ديبه ب. باشد يمكنواخت يان آند و كاتد يجر يها كانالال در يبات سي ترك-3

  .وجود ندارد

  . باشد يم تروژن صفري ناني، جرپاياط يشرا در -4

  .كند يم عمل  آلدهي در آند و كاتد با بخار آب همانند گاز ايگاز يها مخلوط -5

  .خوراك آند و كاتد اشباع با بخار آب در نظر گرفته شده است يها انيجر - 6

  . مرطوب ساز اشباع فرض شده استيآند و كاتد با بخار آب در دما يها انيجرخوراك -7

  . در نظر گرفته نشده استيرات فشار كليي غلظت در الكترودها در نظر گرفته شده است و تغراتيين مدل فقط تغي در ا-8

  .ان مورد توجه قرار نگرفته استيجر يها كانال در يع اضافين مدل، آب ماي در ا-9
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 .  داده نشده استيزييع تميبخار آب و آب ما يها مولكولن ي معادالت، بيوستگي پي برا-10

 درجه 80 ي فرض شده است براو باشد يمگراد ي درجه سانت30ط ي شراي غشاء براير رفته در مدلساز اطالعات به كا-11

  .]4[كرد توان استفاده يگراد هم ميسانت

 

  ياضي مدل ر-3

  يان وروديكانال جر - 1- 3

  

J (A/cmثابت است  ليان پيكه جري هنگام.ن داده شده استشان يل سوختي در پيه مورد بررسي، پنج ال2شكل در 
2
) ،

 .باشد يم I ان آند برابر بايدر م H2 يفالكس مول

 

  يمري پليل سوختي پ-2شكل 

  

I=J/2F                                          (mol/cm
2
s)                                                                              )1(  

ن امر يا. دنشو يم مثبت در نظر گرفته ،كنند يمدروژن و آب به سمت كاتد حركت يه يها انيجركه يالزم به ذكر است هنگام

ابند، مثبت در نظر گرفته يان يژن به سمت آند جرياكس يها انيجركه ي هنگاميبه عبارت. باشد يمژن بالعكس يدر مورد اكس

  .دنشو يم

:ر بهم مرتبطنديان به صورت زي جريفالكس ها  

I = J/2F = N H2,1 = 2NO2,4 = NWA/α = NWC /(1 + α)                                                                   )2(  

α در كاتد،يدي غشاء به فالكس آب تولنسبت فالكس آب خالص در  F96484( ي ثابت فاراد C/mol ( وNيز فالكس مولي ن 

(mol/cm
2
s) باشد يم.  

 :مين داري مرطوب ساز اشباع در نظر گرفته شده است بنابرايب در دماآند و كاتد با بخار آ يها انيجرخوراك 

                                 ,                                                                             )3(  
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  .  باشدي آند و كاتد مي جزء مولxكه 

  :مير را داريب در آند رابطه زان آي جراز موازنة

  .1 از سطح مشترك يان آب عبوريان برابر است با جريان آب موجود در كانال جري جري آند منهايان آب وروديجر

                                                                                                                  )4(  

                                                                                                              )5(  

  . يه عبارتب باشد يم يومترينسبت استوك 

XO يژن اشباع ورودي گاز اكسيولن جزء ميهمچن.باشد يم XONژن ي اكسي گاز خشك وروديدر كاتد جزء مول
I
 = (1-

XWC
I
)XONان شده استي بييه و نهايتروژن اوليژن و ني آب و اكسير فالكس موليدر ز.  است: 

                                                                      )6(  

 

                                                          )7(  

   يدآ يمبدست ر يبه صورت ز) 7(ز با جمع روابط ي كاتد ني كليفالكس مول

                                                                                           )8(  

 ي كلي بر فالكس مولييژن نهاي آب و اكسيم فالكس مولي از تقس4ژن در سطح مشترك ي آب و اكسين جزء موليهمچن

  :كاتد بدست آمده است

 

                                                                                                )9(  

                                                                                                     )10(  

 :ميدارز ين 1 آب در سطح مشترك ي فالكس موليب براين ترتيبد

                                                                                                     )11(  

 

  ه نفوذ در الكترودهاي ال- 2- 3

  

  :باشد يمر ي به صورت زي نفوذ چند جزئي مكسول برا–رابطه استفان 

 =                                                                                                                  121(  

Rشود يمر محاسبه ي نفوذ جرم از رابطه زي براييب نفوذ دوتايضر نيهمچن.  باشدي گازها مي ثابت جهان:  
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1/3 5/12 1/2 3/2
               (atm-cm

2
/s)         )13(  

 بخار آب به ير براين مقادي، ااست 1,832 برابر  و باشد يم 0,0002745با  برابر ژن يتروژن و اكسيدروژن و ني هيبرا

  در نظر گرفته شده است0,4 تخلخل الكترود است كه ي برايحيب تصحي ضرن يهمچن. باشد يم 2,334 و 0,000364ب يترت

]5[.  

  :ر موجود استيژن روابط زي اكسيز جزء موليتد و ن آب در آند و كاي جزء موليبا توجه به روابط ذكر شده، برا

                                                                                        )14(  

                                                                           )15(  

                                                              )16(  

 

ر يز رابطه توسط ،2 آب در سطح مشترك ي مولءر، جزي زيط مرزيدر ضخامت آند با شرا) 14( از رابطه يريگ-با انتگرال

  :ديآ يمبدست 

                                                                                )17(  

 را 3ژن در سطح مشترك ي آب و اكسيجزء مول توان يم در ضخامت كاتد )15(و ) 14 (ن با حل همزمان انتگراليهمچن

 شرح يمراحل كار در قسمت بعد.  فرض شده است0,2نجا ي كه در اباشد يم αه ياز به حدس اولين منظور نيبدست آورد كه بد

  .خواهد شدداده 

  

  يمري غشاء پل-3- 3

SO3 فعال يتهاي آب به سايكه نرخ تعداد مولكول هاغشاء مقدار آب 
-
H

  :شود يمر محاسبه يرابطه ز از باشد يم +
2 3

     for   0 < α ≤ 1                                                   )18(  

                              for   1 ≤ α ≤ 3                                                     )19(  

αديآ يمر بدست ي از رابطه زو باشد يمبخار آب در فاز ت ي فغال:  

                                                                                                                                   )20(  

  : توان كمك گرفتير مي كه از رابطه زباشد يماز به فشار بخار اشباع ي نα بدست آوردن يبرا

                                                           )21(  

 جوش آب ي در دما22 ايو گراد ي درجه سانت80 يا در دم16,8صفر در حالت خشك تا قابل ذكر است كه مقدار آب غشاء از 

  :يبه عبارت. مي داري درگ و نفوذ برگشتيروي در غشاء ما دو نشتر اشاره شديپهمانطور كه . كند يمر ييتغ

                                                                                                                 )22(  

                                                                                                                     )23(  

  .باشد يمك يب درگ الكترواسمزي ضركه 

                                                                                                          )24(  
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      )25(  

با  واالن غشاء يوزن اك ن يهمچن. باشد يم 0,00198  با مقدارته غشاء خشك ي دانس، )24(در رابطه 

  .]8[ و ]7[ و ]6[ باشد يم 1,1 مقدار 

به . ديآ يمك با فالكس آب بر اثر نفوذ بدست ي الكترواسمزيروي تفاضل فالكس آب بر اثر نز ا،فالكس خالص آب در غشاء

  :يعبارت

                                                                                   )26(  

  :ديآ يمر بدست يط زرواب) 26( مرتب كردن رابطه از

                                                                                                   )27(  

  :ميدارآن  يريگ كه با انتگرال

                                                                                               )28(  

 .ديآ يم بدست يديجد  بدست آمده است αه يس اولد كه با حيا و  و با  صفر و zر يبا مقاداز حل رابطه باال 

ر ي تمام مقاديدي با حدس جدديبانصورت ير ايدر غو باشد  يم برابر باشد حدسمان درست ين مقدار با مقدار قبليكه ايدر صورت

  .سه نموديمقا) 28(از رابطه  د يه را با مقدار جديرا بدست آورد و مجددأ حدس اول

  .  استيان وجود دارد كه قابل بررسيت پروتون در نفي تحت عنوان هداي پارامتريمريدر غشاء پل

    for      (Ω-cm
3
)    )29(  

  :مين داريهمچن

                                                                                                                            )30(  

  :ميبا توجه به رابطه تافل دار. مي كنيز بررسيل را نيل پين قسمت الزم است پتانسيدر ا

                                                                                                                       )31(  

                                                                                                      )32(  

نجا از يدر ا. شود يمان يب ز با ترم يك نيل اهميپتانس. باشد يمآل -دهيل اي پتانسيا به عبارتيو مدار باز  ليپتانس 

  .صرف نظر شده استون يواسيو اكت يون غلظتيزاسيپالر

. خواهد شدل يع تبدي ما از بخار بهيشتر شود مقداري بخار آب از فشار اشباع آن بي هرگاه فشار جزئالزم به ذكر است كه

باشند و  يمز ير يبه اندازهء كافقطرات ن يكه اي از آنجائ،ياز طرف. باشد يم، ع، ي آب مايف جزء مولياز به تعرين نيبنابرا

حجم صفر در توان آنها را با  يمو  كنند يمناشغال  را يقابل توجه  حجم؛دنشو يمپخش ز ينن ذرات بخار يدر بن يهمچن

  .ظر گرفتن

  :شوديمر اصالح يبه صورت ز) 31( رابطه نيباشد بنابرا يم اتمسفر 1ژن خالص در فشار ياكس يرابطه تافل برا

                                                                                                       )33(  

                                                                                                                   )34(  

                                                                                 )35(  
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  جي نتا-4

  . ارائه شده است1 نتايج حاصله از حل مدل رياضي نيز در جدول .ندا  معرفي شده1پارامترهاي ورودي مدل در جدول 

  

  117 ياني با غشاء نفنتايج عددي حاصله از حل مدل و ي وروديپارامترها -1جدول 

مقادير محاسبه شده از حل     

  مدل

  ي وروديپارامترها  

V  0,7213      
0,5    

Ω-cm
2 

0,1846      0,01    

  0,2840  α   4   

  0,1315    
  6   

  0,1310   atm  3   

  0,2217   cm  0,0365   

  0,2214   cm  0,0175   

  0,1409     80   

  0,1412      80   

  0,065    
v  1,1   

  0,8449      0,21   

  1,4226      0,1558   

  

گراد ي درجه سانت80ل ي پيو در دمامتفاوت  يها انيجرته يدر دانسغشاء  از ضخامت يتي مقدار آب غشاء با تابع،3در شكل 

  .م شده استيترس

data 1 0,1 ان يته جريدر دانس ،data 2 0,2 ان يته جريدر دانس ،data 3 و 0,5 ان يته جريدر دانس

  . است شده ي بررس0,8 ان يته جريدر دانس data 4ن يهمچن

0 0.005 0.01 0.015 0.02
6

8

10

12

14

16

thickness

w
a
te

r 
c
o
n
te

n
t 

H
2
O

/S
O

3
-

 

 

data1

data2

data3

data4

  
  .باشد يمكاتد در سمت راست و آند در سمت چپ . ت ضخامتييع مقدار آب غشاء با تاب-3شكل 
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. دباش يمش يدر حال افزا) كاتد (راستبه سمت ) آند (چپسمت ، فالكس آب خالص از 1 جدول يط وروديبا توجه به شرا

  . ش استي در حال افزا4 به 1 آب از يجزء مول يبه عبارت. دباش يمقابل مشاهده ز ي ن1 جدول يج خروجين امر در نتايا

 اگر نسبت فالكس آب يشتر است حتيبز ينشتر، فالكس آب خالص ي بيانهايته جريدر دانس كه شود يم مالحظه ياز طرف

 14,1ابد، مقدار آب غشاءاز يش ي افزا0,8 به 0,1ان از يته جريكه دانسين در كاتد هنگاميخالص نسبت به پروتون كمتر باشد؛ بنابرا

  .كند يمر يي تغ15تا حدود 

 درگ يروين امر بدان علت است كه فالكس آب در اثر نيا ،ابدي يمل آب از كاتد به آند كاهش يب پروفاي ش،گيان ديه بب

دار يط پاي آند در شرايكيازمند جبران شدن آن در نزدي كمتر نين فالكس نفوذي، بنابرادباش يممتناسب با مقدار آب 
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