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کربن به  یهادو بعدی است که در آن اتم فن یک مادۀگرا — یدهچک

نت در کنار هم ررار صورت شبکۀ شش ضلعی با پیوندهای کواال

حرارتی،  فرد الکتریکی،دلیل خواص منحصربهبه د. این ماده انگرفته

 یدر جهت ارتقابسیار زیاد  ، مکانیکی، چگالی کم و سطح ویژۀشیمیایی

مورد عالره در  یپژوهش یاز حوزه ها یکی ،یسوخت یهالیعملکرد پ

های اخیر در حوزه . در این مقاله پژوهشبوده است ریاخ یهاسال

سازی های سوختی، ذخیرههای مبتنی بر گرافن در پیلنانوکاتالیست

های هیدروژن با استفاده از مواد مبتنی بر گرافن، بهبود کارایی الکترولیت

ن و گرافن اکسید و بهبود کارایی صفحات مری با استفاده از گرافپلی

مری مورد بررسی دورطبی مورد استفاده در پیل سوختی الکترولیت پلی

 ررار گرفته است.

انرژی  ؛نانو مواد دو بعدی ؛گرافن اکسید ؛گرافن  — های کلیدیهواژ

  پیل سوختی ؛تجدیدپذیر

 قدمهم .1

 گرافن  .1.1

پیکربندی شش ضلعی  های کربن در یکاز اتم ای دو بعدیگرافن ورقه

به هم متصل   2SP های کربن در گرافن با پیوند کواالنت و هیبریداست. اتم

اده بسیار قابل این مبر روی  گرفته ی صورتهاپژوهشاند. در دهۀ اخیر شده

گرافن به شدت العادۀ آن است. خواص توجه بوده که به دلیل خواص فوق

هاست و در حالت تک الیه الیه وابسته به خلوص، عیوب ساختاری و تعداد

ریکی ت، هدایت الکVs2cm 002222/با خلوص باال دارای موبیلیته الکترون 

S/cm 802 ،یهدایت حرارت w/(m.k) 0222ه، سطح ویژ /g2m 0022 ،

[ که .،0،0است ] nm 23.0عبور نور و ضخامت  TPa 0% ،79مدول یانگ 

نانو  تنوعی همچونهای محوزه ای را دراین خواص کاربردهای ویژه

ها، خودروسازی، و تجدیدپذیر، نانوکامپوزیتنو  هایانرژی الکترونیک،

جادویی  ای که گرافن مادۀه است به گونههوافضا و بایومواد به وجود آورد

[. چالش اصلی در رابطه با گرافن، یافتن 0،0،0،.شود ]می شناخته 00قرن 

های است، روش  و هزینه کموص و کیفیت باالروش تولید انبوه آن با خل

دهی شیمیایی از فاز بخار به از: رسوبی سنتر گرافن عبارتند متدوال برا

، باز کردن SiCکمک حرارت یا پالسما، رشد همبافته بر روی بستر 

(. در این GOبرداری مکانیکی و احیاء گرافن اکسید )های کربنی، الیهنانولوله

 ابعاد ورقۀکیفیت و  ار از نظر خلوص،یمیایی از فاز بخدهی شمیان رسوب

 GOدر مقابل احیاء  ،بر استهاست اما بسیار هزینهگرافن بهتر از سایر روش

دارای عیوب از این روش حاصل قابلیت تولید انبوه را دارد اما گرافن 

ساختاری و ناخالصی است که خواص آن را به شدت تحت تاثیر قرار 

 [. 9،8،7،02دهد ]می

 یپیل سوخت  .1.1
 پیل سوختی یک سیستم الکتروشیمیایی است که از آند، کاتد،

 مانند اکسنده گازیک . شده استتشکیل سوخت و گاز اکسنده  لکترولیت،ا

هوا یا اکسیژن خالص در الکترود کاتد که با صفحه الکترولیت در تماس 

 کند و با اکسیداسیون الکتروشیمیایی سوخت که معموالًجریان پیدا می ،است
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یا سایر گازهای حامل هیدروژن نظیر گاز طبیعی و متانول( است یدروژن )ه

گر به انرژی الکتریکی و با احیاء اکسنده، انرژی شیمیایی گازهای واکنش

ها بر اساس ترین آنشود. پیل سوختی انواع مختلفی دارد که مهمتبدیل می

(، پیل PEFCمری )د از: پیل سوختی الکترولیت پلیالکترلیت عبارتننوع 

پیل ، (AFC) پیل سوختی قلیایی، (DMFCسوختی متانول مستقیم )

 پیل سوختی فسفریک اسید(، DMAFCسوختی قلیایی متانول مستقیم )

(PAFC) پیل سوختی کربنات مذاب ،(MCFC) و پیل سوختی اکسید جامد 

(SOFC[ )00،00]. 

های تباالتر بودن راندمان نسبت به سوخهای سوختی با توجه به پیل

محیطی، قابلیت تولید همزمان برق و های زیستفسیلی، تولید ناچیز آالینده

حرارت و کاهش آلودگی صوتی در خودروها و سایر وسایل حمل و نقل، 

تاپ کاربرد دارند. اما وسایل الکترونیکی قابل حمل مانند تلفن همراه و لپ

، فعالیت کم Ptد یاب ماننبها و کمهای فلزی گراناستفاده از کاتالیست

های سوختی غشاء تبادل پروتون و کاتالیستی در فرآیند احیاء اکسیژن در پیل

سازی در ابعاد وسیع را محدود تجاری ،سازی هیدروژنچنین مسالۀ ذخیرههم

توان به . موارد دیگری نیز نیاز به بهبود دارند که از آن جمله میاست کرده

 پیل سوختیت دوقطبی مورد استفاده در مری و صفحاهای پلیکارایی غشاء
[. در این مقاله کاربردهای گرافن در 00،.0مری اشاره کرد ]الکترولیت پلی

 . شده استها بررسی پیل سوختی و چگونگی حل چالش

 کاربردهای گرافن در پیل سوختی .1

 های نانوکامپوزیتی مبتنی بر گرافنکاتالیست  .1.1

تواند به یمیایی ذکر شده میگرافن با توجه به خواص الکتریکی و ش

اقع هدف استفاده از کاتالیست و آلیاژهای آن استفاده شود. در و Ptجای 

گرافن را که در  های بر پایۀرافن است. کاتالیستگ کارآمد و ارزان بر پایۀ

توان بر اساس می ،اندالکترودهای پیل سوختی مورد استفاده قرار گرفته

، ب( حاوی Ptبندی کرد: الف( حاوی قسیمبه این صورت ت Ptاستفاده از 

هایی و د( بدون فلز. در ادامه مثال  Pt، ج( حاوی فلزات غیر از Ptآلیاژهای 

 [.00] شده استاز هر کدام آورده 

به  عنوان  PEFCدر  graphene/Ptالف( استفاده از نانوکامپوزیت 

ه یی شدافزایش در مناطق سطحی فعال الکتروشیمیا  %82کاتالیست، باعث 

[. فعالیت دیگری که در جهت بهبود خواص کاتالیستی و افزایش 00] است

، ایجاد تخلخل در گرافن شده استمناطق سطحی فعال الکتروشیمیایی انجام 

افزایش مناطق سطحی فعال الکتروشیمیایی در  %00که باعث  باشدمی

 %02نسبت به کامپوزیت معمولی و  graphene/Ptکامپوزیت متخلخل 

 [.09] شده استزایش فعالیت جرمی پالتین در فرایند احیا اکسیژن اف

، PtCo ،PtNi ،PtFeهای آلیاژیِ ب( در این دسته از نانوکریستال

PtCu ،PtSn ،PtCr ،PtAg ،PtPdAu  وPtPdCu برای شود. استفاده می

اکسیداسیون متانول و اتانول به منظور استفاده در پیل سوختی متانول و 

به  graphene/Pt-Ruو  graphene/Ptهای تقیم، از نانوکامپوزیتاتانول مس

عنوان کاتالیست استفاده شده و پیک چگالی جریانِ اکسیداسیون متانول )به 

و  graphene/Ptعنوان معیاری از فعالیت الکتروکاتالیستی( برای 

graphene/Pt-Ru  نسبت به کاتالیست تجاری یعنی  %07و  %70به ترتیب

carbon black/Pt [. 08] ه استافزایش یافت 

 Niو  Pd ،Au ،Fe ،Co های بر پایۀسته از نانوکریستالج( در این د

تر بودن و به علت ارزان Pd های بر پایۀ. اخیرا کاتالیستشودمیاستفاده 

های بر پایه نسبت به کاتالیست COدر برابر مسمومیت با  تربیشمقاومت 

Ptاند. طبق مری محبوبیت پیدا کردهیت پلیهای سوختی الکترول، در پیل

گزارش برای اکسیداسیون فرمیک اسید و اتانول از نانوکامپوزیت 

graphene/Pd ها به ترتیبجریان برای آن چگالیو پیک  هاستفاده شد 

 [.07] استهافزایش یافت C/Pdنسبت به نانوکاتالیست  %89و  022%

، N ،B ،P ،S ،B-Nی مانند دوپ شده با عناصر د( در این دسته گرافن

S-N  وS-N 4چنین اکسیدهایی مانند و همO3Fe ،4O3Co ،4O2MnCo ،

2MnO ،CuO  وO2Cu شده با  . استفاده از گرافن دوپشودمیه استفاد

 داده استنیتروژن به عنوان الکترود بدون فلز در پیل سوختی قلیایی نشان 

پایدار در وضعیت ل در دراز مدت که فعالیت الکتروشیمیایی بهبود یافته، پی

با متانول و کربن مونواکسید مسموم  Pt/Cمانده و مانند الکترود تجاری  باقی

شود. در پژوهش دیگری از کامپوزیت ایروژلِ گرافن دوپ شده با نمی

شخص نیتروژن و نانوذرات مگنتیت در پیل سوختی قلیایی استفاده شده و م

های ایروژل گرافن نسبت به ورقه تریشب که به علت سطح ویژۀ شده است

 [.02،00است ] لکتروشیمیایی بهبود یافتهگرافن، فعالیت ا
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 سازوکار جذب و واجذبی هیدروژن توسط گرافن -1شکل

چگالی حجمی برای چند سیستم ذخیرۀ -دیاگرام چگالی گرانشی -1شکل 

 هیدروژن

مواد مبتنی سازی هیدروژن با استفاده از ذخیره  .1.1

 بر گرافن

سازی گذار ذخیرهازی پیل سوختی یک عامل بسیار اثرسدر تجاری 

روی موادی  کنون تحقیقات بسیاریوژن به عنوان حامل انرژی است. تاهیدر

ساز هیدروژن انجام وان ذخیرهمانند هیدریدهای فلزی و مواد کربنی به عن

ها شود، اما نتایج برای سازی درون تانکتا جایگزین روش فشرده شده است

. بوده استل سوختی در سطح وسیع مطلوب نسازی فناوری پیتجاری

رت است از که عبا - سازی هیدروژن با دو پارامتر چگالی گرانشیذخیره

و چگالی  -درصد وزنی هیدروژن ذخیره شده در وزن مجموع محفظه

که عبارت است از مقدار هیدروژن ذخیره شده در واحد حجم  -حجمی

ر [. طبق گزارش دپارتمان انرژی آمریکا د00،00] شودبررسی می -محفظه

و  %030ی آل دارد که چگالی گرانشکرد ایده، سیستمی عمل0200سال 

شود انرژی قابل باعث میداشته باشد که  3m/kg 2320جمی چگالی ح

چگالی -دیاگرام چگالی گرانشی 0داشته باشد. شکل  kg/kWh 038 استفادۀ

گرافن،  هیدروژن شامل مواد بر پایۀ ۀحجمی برای چند سیستم ذخیر

 [. 00،.0دهد ]ها را نشان میهیدریدهای فلزی و نانولوله

 

 

 

رافن دارای چند مزیت است، پایدار و سازی هیدروژن با گذخیره

های طوالنی از آن توان برای انتقال در مسافتمستحکم است در نتیجه می

جدیدی در دمای  ۀپذیر است و سازوکار شارژ و تخلیاستفاده کرد، انعطاف

تواند به صورت فیزیکی یا کند. هیدروژن در سطح گرافن میاتاق ایجاد می

های ضعیف الندن خیلی فیزیکی به دلیل نیرویشیمیایی جذب شود. جذب 

شود اما از نظر ترمودینامیکی پایدار نیست زیرا انرژی پیوند سریع انجام می

پایدار است،  شیمیایی به دلیل انرژی پیوند باالبسیار کوچکی دارد. اما جذب 

انرژی پیوند زیاد باعث وژن هم به همان اندازه مهم است و اما واجذب هیدر

یک چالش بزرگ برای به امروزه  د واجذب به راحتی انجام نشود کهشومی

فرد در به[. سازوکار جذب و واجذب منحصر00] شده استمبدل  محققان

ی گرافن گرافن به این صورت است که هیدروژن روی نقاط محدب ورقه

افتد )شکل واجذب اتفاق می ،ه شودشود و زمانی که ورقه خمیدجذب می

بینی پیش %8شی این مکانیزم را برای گرافن تئوری چگالی گران(، مطالعات 0

 [. 00کند ]می

GO زیستدار محیطبه دلیل داشتن سطح ویژۀ زیاد، چگالی کم، دوست 

سازی هیدروژن بسیار مناسبی برای ذخیره ۀماد ،تولید بسیار کم بودن و هزینۀ

اصالح  جازۀآن ا ۀهای عاملی موجود روی سطح و لبچنین گروهاست. هم

ایجاد  دهد که این کار موجبانتقالی را می شیمیایی با سایر مواد نظیر فلزات

ساز ذخیره ۀ[. در پژوهشی ماد09شود ]آل با هیدروژن میانرژی پیوند ایده

عاملی هیدروکسیل موجود  با گروه Tiکه در آن  ه استهیدروژن ساخته شد

و   %037 ب بهو حجمی به ترتیگرانشی  پیوند برقرار کرده و چگالی GOدر 

g/L 00 [ 08رسیده است .] 
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چگالی حجمی  -چگالی گرانشی، ب( فشار-دیاگرام الف(  فشار -3شکل 

(، گرافن، CNTژنی بر پایه نانولوله کربنی )سازهای هیدروبرای ذخیره

با ساختار ستونی دوپ  CNT -با ساختار ستونی، گرافن CNT -گرافن

 Liشده با 

ضریب نفوذ برای غشاءهای تبادل کاتیون نفیونی و  -دیاگرام دما -4شکل 

-GO-SULF ،GO-VAL ،GO-SER ،GOهای نقیون با کامپوزیت

TES  وGO 

، ساختارهای سه بعدی نوع دیگری از مواد گرافنی جاذب هیدروژن

های گرافن قرار هایی بین الیههای کربنی همانند ستونهستند که نانولوله

و  . این ساختارها متخلخل بودهاندند و به ساختارهای ستونی معروفاگرفته

دارند و از نظر حرارتی بسیار پایدار هستند. این  بسیار زیادی ۀیژسطح و

 مشاهده شدهساز گرافنی ندارد، اما ساختار به تنهایی تفاوت زیادی با ذخیره

سازی به شدت ، مقدار ذخیرهدر ساختار Li است که در صورت دوپ شدن

  [.07شود ]دیده می .یابد که در نمودارهای شکل افزایش می

مری با استفاده های پلید کارایی الکترولیتبهبو  .1.3

 از گرافن و گرافن اکسید
 PEFCغشاء  ۀکنندکاربرد دیگر گرافن در پیل سوختی به عنوان تقویت

  .باشدمیای به نام نفیون ماده PEFCالکترولیت مورد استفاده در ت. اس

 
 

 

مر پِرفلوروسولفونیک هادی پروتون است و پایداری ابعادی و نفیون یک پلی

شیمیایی خوبی دارد. در این نوع پیل سوختی، هیدروژن و اکسیژن قبل از 

ورود به پیل باید مرطوب شوند، زیرا هدایت پروتون در نفیون از طریق 

نیاز  شود.در حضور آب انجام می H3SOهای ها توسط گروهجهش پروتون

هایی برای استفاده از این ماده ایجاد کننده، محدودیتبه سیستم مرطوب

تواند بیش از کند. از طرفی به دلیل لزوم حضور آب دمای کاری آن نمیمی

[. 2.کند ]باشد، زیرا آب تبخیر شده و کارایی پیل به شدت افت می 82 

GO بود کارایی این الکترولیت های عاملی برای بهشده با گروه اصالح

شده با سولفونیک، زیرکونیا،  دارعامل GOتوانایی زیادی دارد و تاکنون از 

[ با 0.. در یک پژوهش ]شده استمینو و روتنیوم استفاده کربوکسیل، آ

، استحکام کششی %.0به نفیون، هدایت پروتونی  GOوزنی  %.افزودن 

افزایش  V 230% ،070و ولتاژ  %022و کارایی پیل در رطوبت نسبی  %0000

 -0(، VALآمینووالریک اسید ) -0[ از 0.. در پژوهش دیگری ]است هیافت

آمینو{  ]اتیل -متیل(بیس )هیدروکسی -0، 0-هیدروکسی -0[}

پروپانویک اسید یا هیدروکسی -. -آمینو -0(، TESسولفونیک اسد )اتان

–و  -2NH- ،OHدوست های عاملی آبگروه( برای ایجاد SERسرین )

H3SO  درGO های الکترولیت که داده استها نشان و آزمایش هاستفاده شد

، SULF ،VAL ،SERشده با  دارعامل nafion/3wt% GOکامپوزیتی 

TES  اند و درصد جذب جذب آب داشته %07و  %07، %0.، %02به ترتیب

ب نفوذ . در تست ضریه استدست آمدبه %00آب برای نفیون غیرکامپوزیتی 

های کامپوزیتی لکترولیتا ه است کهشخص شدم 200-02 دمایی  ۀدر باز

کردن دارند، قابلیت کار  200 تا دمای  VALو  SULFشده با  دارعامل

 82 این نوع پیل سوختی  ر حالی است که دمای کاری بیشینۀاین د

 .(0)شکل  باشدمی

 

 الف

 ب

 الف
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. باشدمی DMAFCگر از موارد کاربردهای گرافن استفاده در یکی دی

( است PVAوینیل الکل )مری به نام پلیالکترولیت این نوع پیل سوختی پلی

کننده گرافن هدایت یونی دارد، در مقابل نفوذ که کامپوزیت آن با تقویت

سازی برای هدایت یت پیل مقاوم است، انرژی فعالممتانول و مسمو

 %239کم است و خواص مکانیکی خوبی هم دارد. با استفاده از اش یونی

ایجاد  که علت آن است کردهافزایش پیدا  %000وزنی گرافن، هدایت یونی 

اما با افزایش  شده است،ها معرفی تر یونهایی برای جهش راحتکانال

شوند و اثر نامطلوب دارد، نفوذ متانول به ها بسته میکانال مقدار گرافن

 است هافزایش یافت %008کاهش و بیشینه چگالی جریان  %00کترولیت ال

[...] 

با نسبت  PC )PVA/chitosan[ از الکترولیت )0.در پژوهش دیگری ]

شده با  و گرافن اصالح (PCGکنندۀ گرافن متخلخل )با تقویت 7:0

 %230حاوی  PCsGو  PCGو  شده است( استفاده PCsGسولفونات )

افزایش، هدایت  %00و  %8.ه، استحکام کششی به ترتیب کنندوزنی تقویت

 %0.و  %07افزایش و نفوذ متانول به ترتیب  %79و  %90الکتریکی به ترتیب 

 .است کردهکاهش پیدا 

[ کامپوزیت نفیون با ذرات 0.] شده استدر مقاله دیگری گزارش 

2TiO  آغشته شده با نانو ذراتPt  وGO به عنوان غشاء خود مرطوب 

شونده تعویض پروتون در پیل سوختی قابلیت استفاده دارد. در این پژوهش 

Nafion/xPt-نشانده شده و کامپوزیت  2TiOبر روی  Ptنانو ذرات 

x)GO-/(12TiO 2. است ههای مختلف تهیه شدبا نسبتTiO دوست به آب

 شده استغشاء نقشی ندارد. ولی مشاهده داری رطوبت داخل تنهایی در نگه

 دوست تا حدود آب GOو  2TiOجذب آب کامپوزیت در حضور که 

چنین ظرفیت تعویض یون و هدایت پروتون با یابد. همافزایش می %.003

باعث  GO. البته مقدار بیش از حد است هبهبود یافت GOافزایش مقدار 

صفحات  گذاریاثر که این نتیجه را حاصلخواص شده است  تضعیف این

. افزودن اندهای انتقال پروتون دانستهکردن کانالد در مسدو GOدو بعدی 

رایط کند در شکمک می 2TiO-Nafion/Ptبه کامپوزیت  GOمقدار بهینه 

کرد پیل سوختی را بهبود بماند و عمل ی در غشاءتربیشآب  %2رطوبت 

، %2و  %022ولـتاژ، در رطوبت نسبی  V 230که با اعمال طوریبخشد، بهمی

چگالی جریان به ترتیب  برابر با  0.2GO2TiO -on/0.8PtNafi/کامپوزیت 
2A/cm 0  2وA/cm 2300 که غشاء نفیون . درحالیشده استگیری اندازه

 2A/cmو  2A/cm 2300ده به تنهایی چگالی جریان برابر با ش گریریخته

دارد و این یعنی غشاء کامپوزیتی ساخته شده، برای هدایت پروتون  2322

 نیازی به رطوبت ندارد.

در پیل سوختی متانول مستقیم استفاده از ترکیب گرافن اکسید سولفوناته 

(SSi-GO به عنوان پرکننده در غشاء پلی اتر اتر کتون سولفوناته )

(SPEEK گزارش ،)حضور شده است .SSi-GO ض یونی، ظرفیت تعوی

. استفاده داده استجذب آب و هدایت پروتونی غشاء را تا حد زیادی ارتقا 

باعث بهبود هدایت پروتونی و  SPEEKدر  SSi-GOشده  از مقادیر کنترل

. این غشاء شده استکاهش نفوذپذیری متانول نسبت به نفیون تجاری 

و مکانیکی  یکامپوزیتی ساختار چگال و یکنواخت به همراه پایداری شیمیای

چگالی  %8.و  %09داشته و در مقایسه با نفیون تجاری به ترتیب  مناسبی

چنین بیشینه چگالی . همداده استنشان  DMFCی در کارکرد تربیشتوان 

به دست آمده که مقدار آن  GO-SSiوزنی  %0توان به ازای افزودن 
2mW/cm 9030 های است. تستDMFC  که  داده استنشان

SPEEK/SSi-GO  در مقایسه باSPEEK  و یاSPEEK/GO  بهتر عمل

ای کند. نتایج این پژوهش غشاء کامپوزیتی ذکر شده را به عنوان گزینهمی

کند معرفی می DMFCجذاب برای استفاده به عنوان غشاء تعویض یونی در 

 [.0.که عالوه بر حفظ عملکرد پیل، به کاهش هزینه هم کمک خواهد کرد ]

 PEMصفحات دورطبی  .1.4

که  است  PEMFC( از اجزای اصلیBipolar Plateصفحات دوقطبی )

گاز  ،سوختی است. صفحات دوقطبی سیستم پیل دارای چندین وظیفه در

هیدروژن و گاز اکسیژن را در سطح مؤثر پیل به طور یکنواخت پخش 

کند، جریان الکتریستیه و گرما را از یک سل به سل دیگر هدایت کرده و می

 %02-82چنین حدود کند. همبه خارج از سل جلوگیری می از نشت گاز

هزینۀ یک استک )توده پیل( که متشکل از چند منوسل  %02-02وزن و 

PEMFC مورد  مادۀباشد. بنابراین است، مربوط به صفحات دوقطبی می

استفاده باید هدایت الکتریکی و حرارتی، استحکام مکانیکی و مقاومت 

اکسیداسیون و احیاء پیل سوختی داشته و سبک شیمیایی خوب در شرایط 

مری های پلیباشد، مواد رایج مورد استفاده گرافیتی، فلزی و یا کامپوزیت

کرد بهتری داشته است، اما گرافیت عملها در میان این گزینههستند که 

کرد آل برای بهبود عملایده ۀگرافن با توجه به خواصی که دارد یک ماد

[. برای ساخت این 9.رسد ]مری به نظر میلیصفحات دوقطبی پ

های گرمانرم استفاده شده و هم از مری هم از زمینههای پلیکامپوزیت

های گرماسخت به دلیل سیالیت خوب مذاب های گرماسخت، اما زمینهزمینه
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 .را نشان داده استبهتری  کننده نتایجی تقویتتربیشمقدار و امکان افزودن 

های فنولیک است. دلیل بنزوکسازین، از انواع رزینها پلینهیکی از این زمی

جذابیت این ماده نداشتن محصول جانبی حین ساخت، ویسکوزیتۀ کم در 

شیمیایی خوب،  ی وحالت مذاب، دمای انتقال به شیشۀ زیاد، پایداری حرارت

وزنی گرافن،  %02و جذب آب کم است. با افزودن  خواص مکانیکی مناسب

دهندۀ رفتار ویسکواالستیک آن که نشان هافزایش یافت %00.ه مدول ذخیر

، هدایت حرارت هرسید 088 افزایش به  %8است، دمای انتقال به شیشه با 

، استحکام هبرابر شد W/mK 832. ،.0به  .W/mK 230با افزایش از 

و هدایت الکتریکی نسبت به کامپوزیت دارای  هافزایش یافت %000خمشی 

برابر  ..S/cm .09 ،0به  S/cm 0300وزنی گرافن با افزایش از مقدار  %02

( PPSفنیلین سولفید )[ از پلی7.[. در تحقیق دیگری ]8.] شده است

این ماده گرمانرم است و پایداری شیمیایی و حرارتی و . شده استاستفاده 

خواص مکانیکی خوبی دارد و مزیت آن نسبت به زمینۀ گرماسخت، 

تر و امکان بازیافت است. نتایج نشان تر، هزینۀ کمتر و سریعهی آساندشکل

وزنی هدایت الکتریکی را به اندازه  %02استفاده از گرافن به تنهایی تا  اندهداد

ها و های گرافنی میکروگپدهد زیرا بین ورقهکافی افزایش نمی

، اما در هکاهش پیدا کرد یی وجود دارد و استحکام خمشیهامیکروتخلخل

. برای بهبود خواص الکتریکی از مقداری است باقی مانده یحد قابل قبول

ها و تا میکروتخلخل شده استکربن سیاه هم در کنار گرافن استفاده 

ها را پر کند و هدایت الکتریکی افزایش یابد. مجموع مقدار میکروگپ

گرافن از و نسبت کربن سیاه به  هنگه داشته شد ثابت وزنی %02 ،پرکننده

وزنی گرافن با کربن  %02 . جایگزینیه استافزایش یافت 2.:2.تا  02:02

 %PPS/60wtهدایت الکتریکی نسبت به حالت  %022سیاه باعث افزایش 

graphene و به مقدار  هشدS/cm .0 اما حداقل مقدار هدایت ه استرسید ،

ا بمشاهده شده است که است.  S/cm 022مناسب برای صفحات دوقطبی 

کاهش  .S/cm 0وزنی هدایت الکتریکی به  %2.افزایش مقدار کربن سیاه به 

گرافن  نسبت بهکربن سیاه تر کمهدایت الکتریکی این پدیده یافت، دلیل 

ها را پر کند. است و فقط تا حدی استفاده از آن مناسب است که میکروگپ

لص، خا PPSرغم کاهش نسبت به استحکام خمشی در این حالت نیز علی

که برای رسیدن به حداقل  حد قابل قبول بوده است. آزمایش دیگری در

، استفاده از اندازه ذرات مختلف گرافن ی انجام گرفتهمقدار هدایت الکتریک

وزنی(، از  %02مقدار بهینۀ کربن سیاه ) نتیجه با ثابت ماندن. در بوده است

استفاده  µm 0وزنی گرافن با قطر  %02و  µm 0وزنی گرافن با قطر  02%

از حداقل  تربیشکه  است هرسید S/cm 000و هدایت الکتریکی به  هشد

ها با استفاده از آسیاب . شایان ذکر است که این کامپوزیتباشدمیمقدار الزم 

گیری فشاری ساخته شدند و قطر گرافن با ای حالت جامد و قالبگلوله

خواص و  تربیشهرچه  . اما برای بهبوداست سیاب کنترل گردیدهزمان آ

و سپس  های متخلخل گرافن ساخته شدهورقهمخصوصا هدایت الکتریکی، 

. در نهایت ورقۀ شده است( impregnationمادۀ زمینه به آن تلقیح )

، به هدایت µm 82و ضخامت  PPS %02کامپوزیتی ساخته شده با 

 .اشدبمیای که افزایش بسیار قابل مالحظه هرسید S/cm 922الکتریکی 

 گیرییجهنت .3

در بسیاری  ،فردی که داردبهگرافن با خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر

. در حوزه پیل است کردهها کاربردهای فراوانی پیدا از صنایع و فناوری

نه تنها باعث بهبود  زیادص الکتروشیمیایی و سطح ویژۀ سوختی به دلیل خوا

های جدیدی بلکه کاتالیست ،شده استهای مورد استفاده عملکرد کاتالیست

، زیادبها ندارد؛ سطح ویژۀ یاب و گرانممعرفی کرده که نیازی به فلزات ک

و خواص الکتروشیمیایی آن باعث شده در  مناسباستحکام  پذیری،انعطاف

های شگرفی ایجاد کند؛ استحکام زیاد، امکان سازی هیدروژن پیشرفتذخیره

شدن ملی هادیِ یون و امکان دیسپرز عا هایاصالح شیمیایی آن با گروه

های سوختی مرهای مورد استفاده در الکترولیت پیلیکنواخت در پلی

چنین هدایت ؛  همشده استها کرد آنگیر عملمری باعث بهبود چشمپلی

ای عالی و چگالی کم آن را به گزینهمناسب الکتریکی و حرارتی، استحکام 

. با توجه به است کردهتبدیل  PEMFCبرای استفاده در صفحات دوقطبی 

پیل سوختی سازی فناوری های زیادی برای تجاریشده امیدواری موارد گفته
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