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 ثشد ًبًَ دس غشبی پیل سَختی پلیوشیسثشسسی کب

 
 2علی آثبدی هشتضی خَشَقت،1ٍحیذ ثیذاسیبى

 داًشجَی کبسشٌبسی اسشذ هٌْذسی شیوی .1

 داًشگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ شبّشٍد عضَ ّیئت علوی. 2

  

 

 

 

 چکیذُ
پیل ػَختی پلیوشی الکتشٍلیتی  ػَختی سٍؿی پاک سا تشای اػتفادُ اص ػَخت ّای ّیذسٍکشتٌی اسائِ ًوَدُ اػت. پیل 

اص آى جْت دس هیاى پیل ّای ػَختی دیگش اّویت یافتِ اػت کِ  (polymer electrolyte membrane fuel cell)غـایی

سا اص خَد ًـاى دادُ اػت. غـای ًافیَى یکی اص سایج تشیي  ّایی هاًٌذ اتَهثیل ّاتلیت ؿشٍع تِ کاس ػشیغ دس کاستشدقا

غـا ّای هَسد اػتفادُ دس ایي ًَع پیل ػَختی هی تاؿذ کِ قاتلیت تثادل پشٍتَى هٌاػثی سا اص خَد ًـاى هی دّذ، تا 

ًیاص هٌذ  ، ایي غـا011 ایي حال تِ دلیل قیوت تاال ٍ ًذاؿتي پایذاسی هکاًیکی ٍ ؿیویایی کافی دس دهاّای تاالی

اكالحاتی هی تاؿذ تا خَاف هکاًیکی، پایذاسی حشاستی ٍ هیضاى ّذایت پشٍتَى دس آى افضایؾ پیذا کٌذ. یکی اص ایي 

تاؿذ. تا کٌَى تشکیثاتی هاًٌذ ًاًَ رسات، ًاًَ غـا ٍ کاستشد آى دس پیل ػَختی هیاكالحات، اػتفادُ اص تشکیثات ًاًَ دس 

 پشداصین.ِ دس ایي هقالِ تِ تشسػی آًْا هیل ػَختی تِ کاس تشدُ ؿذُ اػت کلَلِ ّا،ًاًَ الیاف دس غـای پی
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 هقذهِ: -1
ًوایٌذ، تِ ّویي دلیل تَجِ گی کوی سا دس هحیظ صیؼت ایجاد هیتاؿٌذ ٍ آلَدپیل ػَختی داسای تاصدّی تاال هی ػیؼتن ّای

تاؿذ کِ تا تَجِ تِ ًَع ػَخت هَسد پیل ػَختی داسای اًَاع هختلفی هیهحققاى سا دس ػالْای اخیش تِ خَد جلة ًوَدُ اػت. 

تاؿذ پیل ػَختی، پیل ػَختی پلیوشی هی ؿَد، یکی اص هؼشٍفتشیي اًَاعیا دهای ػولیاتی آى عثقِ تٌذی هیاػتفادُ دس آى ٍ 

کٌٌذ. ایي ًَع پیل ػَختی تِ دلیل اهکاى ى تشای تَلیذ ّیذسٍطى اػتفادُ هیهتا آى اص ػَخت ّایی هاًٌذ هتاًَل ٍکِ دس 

اتلال چٌذ ػلَل تِ یکذیگش ٍ ایجاد جشیاى یکٌَاخت آى تشای کاستشد ّای ٍػایل ًقلیِ هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت. دس ایي 

تاؿٌذ. تشایي اػاع تحقیقاتی دس ٍ قیوت کوتش ایي هٌثغ اًشطی هی ولکشد تْتشهیاى هحققاى تِ دًثال یافتي ساّْایی تشای ػ

 .]1[تخؾ ّای هختلف پیل ػَختی كَست گشفتِ اػت کِ تاػث تْثَد ػولکشد ٍ افضایؾ کاسیی ایي ًَع پیل گشدیذُ اػت

 تاؿٌذ،هی داسا سا پشٍتَى اًتقال تَاًایی کِ جاهذ پلیوشی الکتشٍلیتْای ًَع غـای تثادل پشٍتَى اص ػَختی ّای پیل دس

 ٍ ؿذُ هتَسم تـذت کِ ّؼتٌذ ای گًَِ طل پلیوشی ػاختاسّای ؿاهل یَى پلیوشی ّای الکتشٍلیت ؿَد. ایياػتفادُ هی

 دس فقظ ٍ تَدُ پشٍتَى اًتقال تَاًایی فاقذ خـک حالت دس پلیوشّا ایي .تاؿٌذیه ؿذُ تثثیت هٌفی یا تاسّای هثثت حاهل

 . ]2[یاتذهی افضایؾ یًَی ّذایت آًْا دسٍى آب هحتَای افضایؾ تا ٍ تاؿٌذهی پشٍتَى اًتقال تَاًایی داسای هشعَب حالت

 

 غشبی ًبفیَى : 

-س پیل ػَختی هتاًَلی ٍ پلیوشی هی( ػوذُ تشیي غـای تجاسی هَسد اػتفادُ د1ًافیَى )تا ػاختاس ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿکل 

یًَی ٍ  ػاػت دس پیل ػَختی پلیوشی( ٍ داسای ّذایت 66666دٍام)تا عَل ػوش تیـتش اص تاؿذ. غـای ًافیَى تِ ًؼثت تا 

سی ؿیویایی ٍ حشاستی سا دس ًافیَى پایذا (PTFE)تاؿذ .ؿاخِ اكلی آتگشیض پلی تتشا فلَئَسٍ اتیلي  پایذاسی ؿیویایی تاال هی

کٌذ. ػثَس ساّی تشای ّذایت پشٍتَى فشاّن هی      ) (ًوایذ، دس حالی کِ ؿاخِ جاًثی آتذٍػت ػَلفًَیک اػیذفشاّن هی

 .تاؿذ% هی166-34ٍ سعَتت ًؼثی  86 دس mS/cm96-126پشٍتَى اص داخل فاص آتذٍػت ٍ اص آًذ تِ کاتذ دس حذٍد 

ًَل ٍ ًوایذ: ػثَس هتافتِ ؿذُ هـکالتی سا ًیض ایجاد هیاػتفادُ اص غـای ًافیَى دس پیل ػَختی هتاًَلی ػلی سغن فَایذ گ

( ٍ ًیاص تِ سعَتت تاال. دس ایي هیاى ػثَس هتاًَل تِ    86>(، قیوت تاال ،هحذٍدُ دهایی کن) Pt-Ruسٍتیٌیَم تاال )تشای آًذ 

ای غـای تثادل پشٍتَى تیـتش تش 112گشدد. گشچِ ًافیَى ت تاػث کاّؾ تاصدّی پیل ػَختی هیػَخ دلیل ّذس سفت

ثَس ؿَد .دلیل ایي اًتخاب کاّؾ ػپیل ػَختی هتاًَلی تشجیح دادُ هیشای کاستشد دس ت 117گشدد، اها ًافیَى اػتفادُ هی

، ًافیَى 1635، ًافیَى 1135،ًافیَى  117تاؿذ. هغالؼاتی تش سٍی سفتاس ػثَسی دس ًافیَى هتاًَل اص غـای پیل ػَختی هی

ضخاهت ٍ اکی  کِ غلظت هتاًَل ػثَسی تا افضایؾتا اػتفادُ اص ٍلتا هتشی ػیکلی اًجام گشفت، کِ ایي هَضَع ًـاى داد  112

 . ] 1[کٌذٍاالى کاّؾ پیذا هی

تاؿذ تا خَاف هکاًیکی،پایذاسی حشاستی ٍ هیضاى ّذایت پشٍتَى دس ؿذُ ایي غـا ًیاصهٌذ اكالحاتی هیتِ دلیل هـکالت تیاى 

تاؿذ.تا کٌَى کاستشد آى دس پیل ػَختی هیغـا ٍ آى افضایؾ پیذا کٌذ. یکی اص ایي اكالحات اػتفادُ اص تشکیثات ًاًَ دس 

تشکیثاتی هاًٌذ ًاًَ رسات، ًاًَ لَلِ ّا، ًاًَ الیاف دس غـای پیل ػَختی تِ کاس تشدُ ؿذُ اػت، ایي تشکیثات تِ دلیل خَاف 

 گشدًذ.تاػث تْثَد خَاف غـای ًافیَى هی ًاًَیی هَاد تِ کاس سفتِ دس تؼضی اص هَاسد
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 تِ ثش سٍی غشبی ًبفیَى:اصالحبت صَست گشف-2
 تشکیل ًبًَ کبهپَصیت ّب: -2-1

تاؿٌذ کِ داسای خاكیت اػیذی تاالیی اکؼیظى دس اًذاصُ ّای ًاًَ هی -اػتفادُ اص ّتشٍپلی اػیذ ّا: ّتشٍپلی اػیذ ّا آًیَى فلض

اػت کِ تا ًافیَى تشکیة ؿذُ غـای کاهپَصیتی پایذاسی سا دس  (CsHP)یکی اص ایي هَاد ًوک ػضین ّتشٍپلی اػیذ ّؼتٌذ.

اضافِ ؿذُ، هیضاى آب هَجَد دس غـا سا افضایؾ دادُ ٍلی هیضاى  CsHPکٌذ.هتَػظ ٍ سعَتت ًؼثی کن ایجاد هی دهاّای

اّؾ یافتِ ٍلی تا افضٍدى ایي ًَع ًوک قاتلیت تثادل یًَی دس غـا ک دّذ.ًَیک سا دس ًافیَى کاّؾ هیفؼالیت گشٍُ ػَلف

 .]3[یاتذٍفـاس هحیظ تْثَد هی  %35دسجِ ػاًتی گشاد ٍ دس سعَتت ًؼثی   166ٍ 86، 66ػولکشد آى دس دهاّای 

دسجِ ػاًتیگشاد، کاّؾ 166اػتفادُ اص اکؼیذ ّای فلضی: هـکل اػاػی تشای پیل ػَختی پلیوشی دس دهاّای تیـتش اص 

تاؿذ. تِ د ٍ دس ًتیجِ کاّؾ ػولکشد پیل هیپشفلَئَسیٌِ تِ دلیل کاّؾ هیضاى آب هَجَّذایت پشٍتًَی دس الکتشٍلیت ّای 

تاؿذ، دسجِ ػاًتیگشاد هی 166های تاالی ّویي دلیل تالؽ ّایی تشای تَػؼِ غـای تثادل پشٍتَى کِ قادس تِ کاس دس د

حات صیش دس پلیوش هیضتاى اػتفادُ ًوَد: كَست گشفتِ اػت. تٌاتشایي تشای دػتیاتی تِ غـای دها تاال، هی تَاى اص اكال

تشای  ZrO2/SO4(2-).اػیذّای جاهذ غیش آلی 2.اػتفادُ اص اکؼیذّای جارب الشعَتِ تِ هٌظَس افضایؾ تَاًایی جزب آب1

.سػاًاّای پشٍتَى غیش آلی هاًٌذ ّتشٍپلی اػیذّا تشای افضایؾ 3افضایؾ جزب آب ٍ  افضایؾ غلظت ػایت ّای اػیذی ٍ 

 .]3[تؼذادی اص ًاًَ رسات ٍ غـای کاهپَصیتی تِ کاس سفتِ دس پیل تشسػی گشدیذُ اػت 1. دس جذٍل ]1[پشٍتَى سػاًایی

 
 ]4[ (PEMFC).غشب ّب ثب سبختبسّبی ًبًَ جْت کبسثشد دس پیل سَختی پلیوشی 1جذٍل

  تْثَد جزب آب دس اثش ٍجَد

 اکؼیذ ػیلیکَى

  ایجاد داًؼیتِ جشیاى تیـتش

 ًؼثت تِ ًافیَى

طل:تشکیة ًافیَى/تتشا اتَکؼی  –ٍاکٌؾ ػل 

ٍهحلَل  (tetraethoxy orthosilane)اٍتَػیالى
PWA 

سیلیکَى –غشبی ًبًَ کبهپَصیتی ًبفیَى 

 اسیذ فسفَ تٌگستیک -اکسبیذ
(phosphotungstic) 

  

  ّذایت پشٍتًَی تیـتش دس

 سعَتت ًؼثی پاییي.

 تْثَد جزب آب 

 کاهپَصیت ًافیَى-ZrO2  تا

حذی تاػث کاّؾ خَاف 

 هکاًیکی غـا هی گشدد.

ًاًَ رسات اکؼیذ ّای فلضی تا اػتفادُ اص سٍؽ 

تَلیذ هی ؿَد.دس nm 5طل تا قغش حذٍد –ػل 

  In situ selfسٍؽ
assembly technique: 

ًاًَ رسات اکؼیذ فلضی دس هاتشیغ پلیوشی 

 پشاکٌذُ هی گشدد. 

ًبًَ رسات اکسیذ ّبی فلضی  –ًبفیَى 

 (SiO2,ZrO2)هبًٌذ

 166 افضایؾ جزب آب دس. 

 تْثَد خَاف حشاستی 

 تْثَد ّذایت پشتًَی 

دس هحلَل  TBZطل:ّیذسٍلیض  –فشآیٌذ ػل 

 ًافیَى.

غـای کاهپَصیتی تا فشآیٌذ سیختِ گشی ؿکل 

 هی گیشد.

 صیشکًَیَم –غشبی کبهپَصیتی ًبفیَى 
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  افضایؾ جزب آب تِ دلیل

  SiO2ٍجَد 

 افضایؾ ّذایت پشٍتًَی 

 افضایؾ پایذاسی هکاًیکی 

ٍ  TEOSطل:ًافیَى تِ هحلَل -ٍاکٌؾ ػل

تا  2هتاًَل ٍ آب اضافِ هی گشدد،ػپغ تِ هذت 

 دقیقِ هحلَل سا هخلَط هی کٌین. 16

تشکیت ًبًَ رسات دی اکسیذ سیلیکي ثب 

 111ًبفیَى 

 

 (nano fiber)الیبف دس غشبی ًبفیَىاستفبدُ اص ًبًَ  -2-2

ؿَد. گشچِ فشآیٌذ اص هحلَل ّای پلیوشی اػتفادُ هی الکتشٍسیؼی تِ كَست گؼتشدُ تِ ػٌَاى یک سٍؽ آػاى تشای تْیِ الیاف

الکتشٍسیؼی پلیوشّای عثیؼی تِ خَتی تشسػی ؿذُ اػت، الکتشٍسیؼی پلی الکتشٍلیت ّا تِ دلیل ٍجَد ًیشٍّای دافؼِ قَی 

گشٍّْای یًَی هَجَد دس عَل صًجیش ّا هـکل گضاسؽ گشدیذُ اػت .تِ ّشحال پلی الکتشٍلیت ّای دیگش تا هَفقیت تِ تیي 

تِ  (Sulfonatedcrosslinked polystyrene) كَست فیثش الکتشٍسیؼی ؿذُ اػت. پلی اػتایشى هتلل تِ گشٍُ ػَلفًَات

گشدد. هَاد هَسد اػتفادُ تَى دس پیل ّای ػَختی اػتفادُ هیل پشٍعَسگؼتشدُ تشای کاستشدّای تثادل یًَی ؿاهل غـای تثاد

ؿًَذ. یکی اص ب گشیض ٍ گشٍّْای اػیذی تشکیة هیدس غـای تثادل پشٍتَى هشػَم، هاًٌذ ًافیَى تِ كَست سًذم تا گشٍّْای آ

تاؿذ کِ تا کی دس آًْا هیتقالی ٍ خَاف هکاًیهحذٍدیت ّای کَپلیوشّای سًذم دس غـا ّای تثادل پشٍتَى، تؼتگی خَاف اً

 (IEC)یاتذ. تشای دػتیاتی تِ خَاف هکاًیکی هٌاػة ظشفیت تثادل یًَی یکی اص خَاف هقذاس دیگشی کاّؾ هیتْثَد 

گشدد. تا تَجِ تِ ایي ت دس ّذایت غـای تثادل پشٍتَى هیکٌذ کِ تاػث هحذٍدیًضٍل پیذا هی2meq/gکَپلیوش، ػوَهاً تِ صیش 

ایي  دس .ـای تثادل پشٍتَى كَست گشفتِ اػتِ اخیش تالؽ ّایی دس جْت تَػؼِ هَاد جذیذ تشای تْیِ غًتایج، دس عَل دّ

ًَع غـا ّا ػؼی گشدیذُ خَاف هکاًیکی اص خَاف اًتقالی جذا گشدد. تشخی اص سٍؽ ّا تشای عشاحی غـای تثادل پشٍتَى 

 .]5[تاال هی تاؿذ IECاًَ رسات داسای ؿاهل تالک کَپلیوشّا، ؿثکِ ّای ًاًَفیثش، ػیؼتن ّای پشؿذُ تا ً

 

 
 ]1[.شوبتیکی اص یک دستگبُ الکتشٍسیسی1شکل 

 

الفَسگ ٍ ّوکاساًؾ غـایی تشکیثی اص ًافیَى تا (PEO)ٍپلی اتیلي اکؼایذ (PVA)ًاًَ الیاف پلی ٍیٌیل الکل -تشکیة ًافیَى 

داسای سػاًایی تیـتشی ًؼثت  PVAتْیِ ًوَدًذ. آًْا هـاّذُ کشدًذ غـای کاهپَصیتی ًافیَى/ًاًَ الیاف PVA ٍPEOًاًَ الیاف

قاتلیت  هی تاؿذ دلیل ایي اهش هوکي اػت خَاف هکاًیکی تْتش، دس صهاى اًحالل دس آب تاؿذ. PEOتِ کاهپَصیت ًافیَى/ 

ػاختاس تِ دػت آهذُ 2دس جذٍل  .تاؿذهیتِ ًؼثت پلیوش ّا ٍاتؼتِ  PEO -ًٍافیَى PVA-ّذایت دس ػاختاس تشکیثات ًافیَى

 .]6[هـخق گشدیذُ اػت PEO ٍPVAاص الکتشٍسیؼی هحلَلْا تا غلظت ّای هختلف اص
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 ]PEO ]6-ٍتشکیت ًبفیَى PVA -، تشکیت ًبفیَى111. سبختبس،ّذایت یًَی ٍ هیضاى جزة آة دس ًبفیَى 2جذٍل

 ًَع ًوًَِ ػاختاس هـاّذُ ؿذُ ّذایت جزب آب

 115ًافیَى    5/636

 PVA+ تشکیة  wt% 5تشکیة ًافیَى   

 PVAغلظت هحلَل  دس الیاف PVAهیضاى    

 25/6 8/4 تـکیل رسات کشٍی  16112

تشکیة رسات کشٍی+   7115

 الیاف

1/9 5/6 

تشکیة الیاف ٍ داًِ    8118

 ّا 

13 75/6 

تشکیة الیاف ّوشاُ   5125

 تا هقذاس کوی داًِ

7/16 1 

 1 7/16 فیلن سیختِ گشی ؿذُ  756

تشکیة الیاف ّوشا تا   6127

 هقذاس کوی داًِ

26 25/1 

6146   1/23 5/1 

 2 6/28 ًاًَ الیاف  4155

 PVA+ تشکیة  wt% 5تشکیة ًافیَى   

 PEOغلظت هحلَل  دس الیاف PEOهیضاى    

تشکیة رسات کشٍی+   15255

 الیاف

1/9 5/6 

 1 7/16 ًاًَ الیاف  38466

 
 ]PVA ]6دس غلظت ّبی هختلف اص  PVA –.ّذایت یًَی تشکیت ًبفیَى 2شکل 

 

ؿؼثاًی ٍ ّوکاساًؾ غـای پلیوشی ػِ الیِ ای تْیِ ًوَدًذ کِ دس ایي  :ًاًَ الیاف ػَلفًَات پلی)اتش ػَلفَى( -تشکیة ًافیَى 

ًَع غـا، ًاًَ الیاف ػَلفًَات پلی)اتش ػَلفَى( تیي دٍ الیِ ًافیَى قشاس گشفتِ اػت. ایي ًَع غـا داسای سػاًؾ پشٍتًَی دس 

دّذ. اػتفادُ اص ایي ًافیَى تجاسی کاّؾ هیهتاًَل سا ًیض ًؼثت تِ  اؿذ، دس ضوي ّذس سفتهی ت 001ٍ  001حذٍد ًافیَى 

 .]1[دگشدافضایؾ تاصدّی الکتشٍؿیویایی هی غـا دس پیل ػَختی تاػث

ؿاٍ ٍ ّوکاساًؾ تا ػاخت ًاًَ فیثش پلی اػتایشى ػَلفًَات ٍ تشسػی خَاف اػتفادُ اص ًوک ػذین پلی اػتایشى ػَلفًَاتِ: 

-هیکشٍ اکی ٍاالى تش گشم هی 3.4 (IEC) سػاًؾ یًَی آى تا سٍؽ تیتشاػیَى، دس یافتٌذ ایي هادُ داسای ظشفیت سػاًؾ یًَی
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تاؿذ، ّوچٌیي آًِ دسیافتٌذ جشم هَلکَلی ًوک ػذین پلی اػتایشى ػَلفًَات تاثیش صیادی تش سٍی قاتلیت الکتشٍسیؼی آى داسد 

 .]4[کتشٍسیؼی افضلیؾ هی یاتذٍ تا افضایؾ جشم هَلکَلی قاتلیت ال

 

 

 
دسصذ ٍصًی دس  a) 11  b) 15 c) 21  d) 25الکتشٍسیسی شذُ دس غلظت ّبی  (kDa 500)پلی استبیشى سَلفًَبتِ  SEM.تصَیش 3شکل 

DMF ]5[ 

 
 ]5[ّشتض 1دس فشکبًس  DMFدس  SPS-500ثشحست غلظت  'G.ًوَداس هذٍل االستیک 4شکل 

 

ؿذُ پلی اػتایشى تشای تْیِ ًاًَ الیاف اػتفادُ  دسایي ًَع غـا اص پلی اػتایشى ػَلفًَاتِ دس غـای ًافیَى:اػتفادُ اص ًاًَ الیاف 

ایي ًَع غـا داسای سػاًؾ  کٌٌذ.شاس دادُ ٍ آًْا سا ػَلفًَاتِ هیاػت، ػپغ الیاف آهادُ ؿذُ سا تا اػیذ ػَلفَسیک دس تواع ق

گشدد تا گشدد. هـاّذُ هیکٌتشل هی الیافتاؿذ ٍ ایي سػاًؾ تا ضخاهت ًاًَ تیـتشی ًؼثت تِ ًافیَى تجاسی هی پشٍتًَی

ص اًؼغاف یاتذ. ّوچٌیي ایي ًَع غـا اضاى جزب آب ٍ سػاًؾ یًَی کاّؾ هیسػاًؾ پشٍتًَی، هی الیاف افضایؾ ضخاهت ًاًَ

 .]8[تاؿذپزیشی خَتی تشخَسداس هی
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 1223 (C,D)  2256 (E,F)  (A,B)دس قطش ّبی هتَسط هختلف PSٍ ّیضتَگشام تَصیع قطش فیجش  SEM.تصَیش 5شکل 

 21%  (C,D) 25 %(E,F) (A,B).قطش ًبًَ الیبف ثب استفبدُ اص غلظت پلی استبیشى قجل اص الکتشٍسیسی کٌتشل هی شَد: 4251

31%]8[. 

 

 (nanowire)ّب سین ًبًَ --

گشدد. ایي غـا تا سٍؽ ّیذسٍتشهال تْیِ ؿذُ ٍ دُ هیتشای افضایؾ هحذٍدُ دهایی غـای ًافیَى اػتفا TiO2اًَ ػین ّای، ً

تِ تشسػی ّذایت پشٍتًَی ایي تشکیثات ًاًَ  6تخـذ. دس ؿکلیی خَاف هکاًیکی سا ًیض تْثَد هیػالٍُ تش تْثَد خَاف دها

 .پشداختِ ؿذُ اػت

 
 ثب غلظت ّبی هختلف TiO2ًبًَ سین ّبی  -تبثیش دهب ثشسٍی ّذایت کبهپَصیت ًبفیَى.6شکل 

 

 ًتیجِ گیشی:-

غـای پیل ػَختی پلیوشی تِ ػٌَاى یکی اص تخؾ ّای اكلی پیل ػَختی، هَسد تَجِ تؼیاسی اص هحققاى تَدُ اػت. اػتفادُ 

اًیَم ٍ اکؼیذ ػیلیؼین، دس ػاختاس غـا هی تَاًذ تاػث تْثَد اص ًاًَ رسات اکؼیذ ّای فلضی هاًٌذ اکؼیذ صیشکًَین، اکؼیذ تیت

 خَاف هکاًیکی ٍجزب آب گشدد ّوچٌیي اػتفادُ اص تشکیثاتی چَى ّتشٍپلی اػیذ ّا هی تَاًذ، ّذایت پشٍتَى سا دس غـا

افضایؾ دّذ. ػالٍُ تش ایي اػتفادُ اص  ًاًَ الیاف هختلف هاًٌذ پلی اػتایشى، پلی ػَلفَى ٍ ... ایي اهکاى سا فشاّن هی آٍسد تا 
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اػتفادُ اص غـای ًافیَى کاّؾ یافتِ ٍ تا تَجِ تِ خَاف ّش کذام اص آًْا تشخی اص خَاف غـا هاًٌذ، جزب آب، ّذایت پشٍتَى، 

یی تْثَد یاتذ. دس حالت کلی اص ایي تشکیثات تِ هٌظَس افضایؾ کاسایی ٍ کاّؾ قیوت پیل ػَختی پایذاسی حشاستی ٍ ؿیویا

 اػتفادُ گشدیذُ اػت.

 

  

 هشاجع

 
،ػَهیي ّوایؾ تحقیقات "ٍ پیل ػَختی هتاًَلی تشسػی ػَاهل هَثش تش افضایؾ کاسایی غـای پیل ػَختی پلیوشی "،تیذاسیاى .ٍحیذ

 . 0231هاّـْش، آرس  -ًَیي دس ؿیوی ٍ هٌْذػی ؿیوی

 
2. S.J. Peighambardoust, S. Rowshanzamir, M. Amjadi ;" Review of the proton exchange membranes for fuel cell 
applications" ; 2010 ,vol 35 ,9349-9384. 
 
3. Mehdi Amirinejad, Sayed Siavash Madaenia, Ezzat Rafiee, Sedigheh Amirinejad," Cesium hydrogen salt of 
heteropolyacids/Nafion nanocomposite membranes for proton exchange membrane fuel cells",Journal of 
Membrane Science, 2011,vol 377, 89-98.  
 
4.H.S. Thiam, W.R.W. Daud, S.K. Kamarudin, A.B. Mohammad, A.A.H. Kadhum, K.S. Loh, E.H. Majlan," 
Overview on nanostructured membrane in fuel cell Applications", Internationall Journal of Hydrogen Energy, 2011, 
vol 36, 3187-3205. 

 
5.Chitra bala Subraman, R.A. Weiss, Montgomery T.Shaw, "Electrospinning and Characterization of  Highly 
Sulfonted Polystyrene Fibers", 2010, vol 51,1983-1989.   
 

6. Alexis Laforgue, Lucie Robitaille, Asmae Mokrini, Abdellah Ajji, "Fabrication and Characterization of Ionic 
Conducting Nanofibers", Macromol. Mater. Eng. 2007, vol 292, 1229–1236. 
 
7.Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Iman Shabani, Masoud Soleimani, Homayoun Moaddel, "Novel 
nanofiber-based layer triple-layer proton exchange membranes for fuel cell applications", Journal of Power 
Source, 2011,vol 196,pp 4599-4603. 
 
8.Yingfang Yao, Liwen Ji, Zhan Lin, Ying Li, Mataz Alcoutlabi, Hechmi Hamouda,  Xiangwu Zhang, " Sulfonated 
Polystyrene Fiber Network Induced Hybrid Proton Exchange Membranes", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2011,vol 
3, 3732-3737. 
 
9.Wang Zhengbang, Tang Haolin, Pan Mu, "Self-assembly of durable Nafion/TiO2 nanowire electrolyte 
membranes for elevated-temperature PEM fuel cells", Journal of Membrane Science,2011,vol 369, 250-257. 
 

 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

