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مقدمه
رشــد اقتصادی و پیشــرفت صنعتی بدون اســتفاده از انرژی قابل تصور نیست. سوخت های فسیلی منابع انرژی 
روبه زوالی هستند که جامعه انسانی را در آینده ای نه چندان دور دچار کمبود سوخت می سازند. از طرفی وسعت 
کی را دچار مشــکل ساخته اســت. به هر ترتیب ضرورت  آلودگی ناشــی از ســوخت های فســیلی زندگی در کره خا
انتخــاب جایگزین مناســب، ارزان قیمت و تمیز برای ســوخت های فســیلی آشــکار اســت. از جملــه انرژی های 
کــه به دلیــل بازدهی بســیار بــاال و عدم  مطــرح، انــرژی الکتریکــی تولید شــده به وســیله پیل هــای ســوختی اســت 
یســت و نیز مصرف هیدروژن به عنوان ســوخت، در حال حاضر راه حل مناســبی جهت عبور از  آالیندگی محیط ز
یســت در زمینه وســایل نقلیه اســت ]۱[. در ادامه این گزارش صنعتی، به معرفی  تنگنای انرژی و آلودگی محیط ز

کاربردهای فناوری نانو در بهبود عملکرد آن پرداخته می شود. پیل های سوختی پلیمری و 

 پیل سوختی چیست؟
پیــل ســوختی، سیســتمی اســت که می توانــد انــرژی شــیمیایی را به طور مســتقیم بدون انجــام احتراق بــه انرژی 
که انرژی را ذخیره کند، بلکه در پیل ســوختی  الکتریکی تبدیل کند. عملکرد پیل ســوختی مانند باتری نیســت 
حالتــی از انــرژی بــه حالــت دیگر تبدیل می شــود، به طوری  که در ایــن تبدیل مواد داخل پیل مصرف نمی شــوند. 
کمتر از پیل ســوختی اســت و فرایند شــارژ کردن باتری بســیار پیچیده تر از پر کردن  همچنین چگالی انرژی باتری 
تانــک ســوخت پیل ســوختی اســت. در باتری ها بعد از چندین بار شــارژ باتــری، توان تبدیالت الکتروشــیمیایی 
کاهش می یابد، حال آنکه در پیل های ســوختی چنین محدودیتی وجود ندارد، به عنوان مثال پیل های ســوختی 

کرده در یک خودرو قابل انتقال به خودرو جدید است ]۱[. کار 

 اساس کار پیل سوختی
کاتــد تزریق می شــود. هر اتم هیــدروژن یک پروتــون و یک  کســیدان( به  کســیژن )ا هیــدروژن )ســوخت( بــه آنــد و ا
کــه با از دســت دادن الکترون در آند به پروتون )+H( تبدیل می شــود و به  ایــن  ترتیب قابلیت عبور از  الکتــرون دارد 
کنند(. پس از عبور +H از الکترولیت،  الکترولیت را به دســت می آورد )الکترون ها نمی توانند از الکترولیت عبور 
ی کاتد و  کســیژن جذب شــده رو کاتــد، الکترون ها، ا الکترون هــا از طریــق اتصــال خارجــی به کاتد می رســند. در 
کــه از سیســتم خــارج می شــود. بــا قــرار دادن موتــور الکتریکــی در مســیر جریــان  پروتون هــا تشــکیل آب می دهنــد 

کامل می شود ]۲[. الکتریکی سیستم پیل سوختی 
کرد: فرایند شــیمیایی یک سلول سوختی را می توان به صورت زیر خالصه 

H2 → 2H+ + 2e- (1) قطب آند:  
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O (2) کاتد: 
2H2 + O2 → 2H2O (3) کلی:  کنش  وا

کار انواع پیل سوختی شبیه یکدیگر است. این عملکرد در شکل ۱ نمایش داده شده است. در پیل های  اساس 
کســیژن، حائلی قــرار گرفته که از ســه فاز  کنش دهنــده پروتون و ا ســوختی بــا عملکــرد در دمــای پاییــن، بیــن دو وا
ی الکترودهــا، نوع ایــن حائل نقش  کاتالیــزوری رو تشــکیل شــده اســت و عبارت انــد از الکترولیــت و دو پوشــش 
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کار پیل سوختی ]3[  شکل 1- اساس 

اساسی در عملکرد الکتروشیمیایی پیل سوختی دارد، به ویژه در مورد پیل های سوختی که الکترولیت آن ها مایع 
کنش دهنده از الیه نازک الکترولیت )که مرطوب کننده خلل و فرج الکترود  گازهای وا است. در چنین پیل هایی، 
گر منافــذ الکترود  ی ســطح الکتــرود مربوطه انجام می شــود. ا کنش الکتروشــیمیایی رو اســت( نفــوذ می کننــد و وا
توســط مقــدار اضافــی الکترولیت پوشــانده شــود، در این صــورت نقل وانتقــال ذرات در فاز الکترولیت به ســمت 
که در نتیجه عملکرد الکتروشــیمیایی الکترود کاهش می یابد. به  این  ترتیب الزم  کنش محدود می شــود  محل وا
اســت موازنــه دقیــق و ظریفی بیــن الکترود، الکترولیــت و فازهای گازی در منافذ الکترود وجود داشــته باشــد. در 
پیل های سوختی با عملکرد در دمای باال، الیه نازک الکترولیت است. الکترولیت عالوه بر اینکه رسانای یون ها 

کسیدان از مسیر اصلی است. بین الکترودهاست، مانعی فیزیکی برای جلوگیری از انحراف جریان سوخت ا

 مزایای پیل های سوختی
راندمان باال

که در این فناوری از فرایند احتراق برای تبدیل انرژی استفاده نمی شود، راندمان این سیستم به مقدار  از آنجایی 
گرمایی می رســد. از نظر تئوری  کارنــو محــدود نخواهد شــد. ازاین رو بازدهــی آن ها به ســه برابر ماشــین های  بــازده 
کنش شــیمیایی انجام شــده حدود ۸۰درصد اســت. بازدهی پیل های ســوختی ثابت و مســتقل از اندازه  بازده وا

گرمای خروجی آن ها نیز استفاده شود، بازدهی تقریبًا ۸۵درصد می شود. که از  آن هاست. وقتی 

یست عدم آالیندگی محیط ز
درصورتی که از هیدروژن به عنوان سوخت در پیل سوختی استفاده شود پیل های سوختی هیچ گونه آلودگی برای 
گر از ســایر ســوخت ها نظیر گاز طبیعی یا متانول استفاده کنیم به دلیل باال بودن راندمان  یســت ندارند و ا محیط ز

کاهش می یابد. یست نیز  تبدیل، آلودگی محیط ز
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 امکان استفاده از سوخت های مختلف
مناســب ترین ســوخت برای پیل ســوختی هیدروژن اســت اما بســته به نوع پیل می توان از سوخت های مختلفی 
کرد. در برخی از انواع پیل  گاز طبیعی، متانول و یا حتی با اســتفاده از مبدل ســوخت از بنزین نیز اســتفاده  نظیر 
ســوختی امکان اســتفاده از ســایر ســوخت ها بدون اســتفاده از مبدل هــا نیز وجــود دارد. به عنوان مثــال پیل های 
گاز طبیعــی به طور مســتقیم به عنوان ســوخت اســتفاده کنند و یــا پیل های  کســید جامــد می تواننــد از  ســوختی ا
گسترده ای برای  کز تحقیقاتی تالش های  کنند. به  هر حال در مرا سوختی پلیمری می توانند از متانول نیز استفاده 

کارا و ارزان در حال انجام است. ساخت مبدل های 

طول عمر بیشتر و قابلیت اطمینان باالتر
پیل سوختی به دلیل عدم استفاده از قطعات متحرک، نرخ خرابی کمتر و قابلیت اطمینان باالتری دارد؛ هرچند 
کرد. کنش دهنده در سیستم اطمینان حاصل  گازهای وا به دلیل ضریب نفوذ باالی هیدروژن باید از عدم نشت 

 قابلیت ترکیب شدن با سیستم های دیگر
ترکیب شــدن سیســتم پیــل ســوختی بــا دیگر سیســتم های انــرژی و اســتفاده از گرمــای خروجی پیل ســوختی را، 
سیســتم ترکیبی می گویند. توســعه چنین سیســتم هایی به سرعت در حال پیشرفت اســت. سیستم های ترکیبی 
گازهای خروجی  برای محل های مسکونی، تجاری و صنایع قابل استفاده هستند. در یک نمونه سیستم ترکیبی، 
یافت می شود. گرمای خروجی از پیل باز که بدین ترتیب  گازی استفاده می شوند  از پیل سوختی در توربین های 

 
انعطاف پذیری در میزان توان تولیدی

میزان توان تولید شــده توســط پیل های ســوختی بســیار متغیر اســت. از تلفن همراه تا خودرو و نیروگاه می توانند از 
کاربرد پیل سوختی به سه بخش عمده تقسیم می شوند: کنند. به طور خالصه  این فناوری استفاده 

کاربردهای نیروگاهی  
 استفاده از پیل سوختی در بخش حمل ونقل
کوچک الکترونیکی  تأمین توان دستگاه های 

 انواع پیل سوختی
بــا توجــه بــه اینکه الکترولیــت تعیین کننده خــواص اصلی پیل ســوختی به ویژه دمــای عملکرد آن اســت، به طور 
معمول تقســیم بندی پیل های ســوختی برحســب انواع الکترولیت آن ها انجام می گیرد. این تقسیم بندی به شرح 

زیر است ]۴[:
 )PEMFC( یا پیل های سوختی مبادله کننده پروتون )PEFC( ۱- پیل های سوختی پلیمری

 )AFC( ۱۲- پیل های سوختی قلیایی
)PAFC( ۲۳- پیل های سوختی اسید فسفرید

 )MCFC( ۳کربنات مذاب ۴- پیل های سوختی 
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)SOFC( ۴کسید جامد ۵- پیل های سوختی ا
)DMFC( ۵۶- پیل های سوختی متانولی

کاربرد خاصی مناسب اند. کارکرد، سوخت مصرفی و توان تولیدی برای  هریک از آن ها با دمای 

)PEFC( پیل های سوختی پلیمری 
پیل های سوختی با الکترولیت پلیمری یکی از پنج نمونه پیل سوختی است که به دلیل داشتن چگالی توان باال 

گرفته و جایگزین موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود. موردتوجه سازندگان خودرو قرار 
پیل های ســوختی غشــای پروتون )پلیمری( اولین بار در دهه ۱۹۶۰ برای برنامه Gemini ناســا اســتفاده شــد. این 
کارکرد یکی از جذاب ترین انواع پیل سوختی است. پیل سوختی پلیمری  نوع پیل سوختی از نقطه نظر طراحی و 
دارای الکترولیــت پلیمــری به شــکل یک ورقه نازک انعطاف پذیر اســت که هادی یون هیدروژن )پروتون( اســت و 
کارایی مطلوب الزم اســت الکترولیت، از آب اشــباع باشد. نفیون  بین دو الکترود متخلخل قرار می گیرد. جهت 
یکی از بهترین الکترولیت های مورداســتفاده در این نوع پیل ســوختی اســت. این غشا کوچک است و در دمای 
کار می کند. ســایر الکترولیت های جامد در دمای باال  پایین ۸۰ درجه ســانتی گراد )تقریبًا ۱۷۵ درجه فارنهایت( 
کنش کندتر  کســیژن وا کنش احیای ا نزدیــک بــه ۱۰۰۰ درجــه ســانتی گراد کار می کنند. در پیل ســوختی پلیمــری وا
کاتالیســت مورداســتفاده در این  کسید شــدن هیدروژن اســت(.  کنش ا کندتر از وا کنش ســه مرتبه  اســت )این وا
کاتالیست مصرفی در الکترودهای این نوع پیل سوختی بیشتر  تین بوده و میزان  پیل سوختی اغلب از جنس پال
از ســایر انواع پیل ســوختی اســت. بازده الکتریکی این نوع پیل ســوختی در حدود ۴۰-۵۰درصد اســت. سوخت 
مصرفی در پیل ســوختی پلیمری نیازمند هیدروژن خالص اســت لذا مبدل در خارج پیل سوختی جهت تبدیل 

سوخت های متانول و یا بنزین به هیدروژن نیاز است. شکل ۲ نمایی از این پیل را نشان می دهد.

 شکل 2 -نمایی از پیل سوختی پلیمری ]5[

مجموعه گزارش های  
 پیل های سوختی پلیمری 218صنعتی فنـاوری نـانـــــو



7

در پیل ســوختی پلیمری ســوخت مورداســتفاده هیدروژن اســت. مولکول هیدروژن در آند به یون های پروتون و الکترون 
یونیــزه شــده، الکترون هــای آن ها جدا می شــود. یون های هیدروژن که شــامل بار مثبت هســتند ()پروتون( به ید ســطح 
کنند بلکه از  کاتد می روند. الکترون های جدا شده نمی توانند از این غشا عبور  غشای خلل دار نفوذ می کنند و به سمت 
یک مدار خارجی عبور کرده و موجب تولید برق می شوند. در کاتد الکترون ها، پروتون های هیدروژن و اکسیژن موجود در 
هوا باهم ترکیب می شــوند و آب را تشــکیل می دهند. میزان چگالی توانی این نوع پیل ســوختی بیشتر از انواع دیگر پیل 
سوختی است. محدوده چگالی توانی در این نوع پیل سوختی بین )۶۰۰-۳۵۰( است. طول عمر پیش بینی شده برای 
پیل ســوختی پلیمری بیش از ۴۰٬۰۰۰ ســاعت اســت. در این پیل ســوختی CO سبب سمی شدن کاتالیست می شود. 
کنــون در حال فعالیت و تولید نیرو هســتند و واحدهایی تا توان ۲۵۰ کیلووات نیز در دســت  واحدهــای ۵۰ کیلوواتــی ا
توســعه هســتند. در پیل سوختی پلیمری سوخت مورداســتفاده هیدروژن است. مولکول هیدروژن در آند به یون های 
پروتــون و الکتــرون، یونیــزه شــده، الکترون هــای آن ها جدا می شــود. یون هــای هیدروژن که شــامل بار مثبت هســتند 
کاتد می روند. الکترون های جدا شــده نمی توانند از  )پروتون( به یک ســطح غشــای خلل دار نفوذ می کنند و به ســمت 
این غشا عبور کنند بلکه از یک مدار خارجی عبور کرده و موجب تولید برق می شوند. در کاتد الکترون ها، پروتون های 
کسیژن موجود در هوا با هم ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند. به دلیل جامد بودن الکترولیت این  هیدروژن و ا
پیل سوختی و همین طور انعطاف پذیر بودن آن امکان شکستن یا ترک خوردن در آن کم است. در مقایسه با انواع دیگر 
پیل ســوختی، برای یک حجم و وزن معلوم پیل ســوختی پلیمری توان بیشــتری تولید می کند. این نوع پیل ســوختی 
کاربردهای  گزینه در  به دلیــل دمــای پایین به زمان کمی برای راه اندازی نیــاز دارد و همین خصوصیت آن ها را بهترین 
وسایل نقلیه به عنوان جایگزین برای موتور احتراق داخلی دیزلی و بنزینی معرفی می نماید. همچنین این سیستم ها 

کوچک و صنعت حمل ونقل دارند. کاربری مناسبی در زمینه مولدهای خانگی، نیروگاهی 

کرد:  مزایای پیل های سوختی پلیمری را می توان به صورت زیر بیان 
 دمای عملکرد آن ها پایین است؛

 چگالی جریان خروجی آن از تمامی انواع پیل های سوختی بیشتر است؛
 و زمان راه اندازی آن پایین است.

کرد:  معایب این نوع از پیل های سوختی را می توان به صورت زیر بیان 
 مقادیر هرچند اندک مونوکسید کربن باعث مسمومیت کاتالیست مورداستفاده در الکترودهای پیل می شود؛

کنترل مقدار آب ورودی و خروجی دارند؛  نیاز به مدیریت آب و 
گران است.  قیمت اجزای آن 

اجزای پیل سوختی پلیمری
یک تک سل پیل سوختی پلیمری شامل قسمت های زیر است ]۶[:

)MEA( مجموعه غشا-الکترود 
)GDL( گازی  الیه نفوذ 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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 صفحات جمع کننده جریان

مجموعه غشا-الکترود
کاتد اصطالحًا مجموعه غشا-الکترود یا MEA نامیده می شود. مجموعه غشا-الکترود شامل  ترکیب آند، غشاو 

ی سطح غشاست. کاتالیستی پخش شده بر رو یک الیه غشای پلیمری به همراه الیه 
کار رفته در MEA باید دارای خصوصیات زیر باشد: در حقیقت این الیه قلب پیل سوختی است. غشای به 

کلی در آب نداشته باشد؛  حاللیت جزئی و 
کنش دهنده نفوذپذیر نباشد؛ گازهای وا  نسبت به 

 در شرایط عملکرد پیل سوختی هدایت یونی خوبی داشته باشد؛
 مقاومت مکانیکی الزم و مناسب را دارا باشد؛

کارکرد مفید داشته باشد؛ کاربری های صنایع حمل ونقل حداقل تا ۵٬۰۰۰ ساعت   در 
 ارزان قیمت و قابل دسترس باشد.

کــه زنجیرهای  عمده تریــن جنــس مورداســتفاده جهــت غشــا، نفیون اســت. این ماده پلیمری شــبیه تفلــون بوده 
یک اسید است و فقط نسبت به پروتون تراواست. ضخامت این غشا بین ۲۰  گروه های سولفور ی  جانبی آن حاو
تا ۲۱۰ میکرومتر اســت. در حقیقت این غٔش نقش الکترولیت پیل را ایفا می کند. برای هادی بودن پروتون، غشــا 
کمبود و نبود رطوبت در غشــا باعث افزایش افت پتانســیل اهمی می شــود؛ بنابراین مدیریت  باید آب دار باشــد، 
کنش  آب در پیــل ســوختی یکــی از نــکات مهــم اســت. الیه های کاتالیســتی در دو ســمت غشــا، محل انجــام وا
کسیژن  کنش احیای ا که وا کسید شدن هیدروژن انجام می گیرد، آند و سمتی  که ا الکتروشیمیایی است. سمتی 
کاتالیست باعث  کاتالیســتی، الیه فعال مجموعه غشــا-الکترود اســت. ذرات  کاتد اســت. الیه  انجام می گیرد، 
کنش الکتروشــیمیایی می شــوند. مجموعه غشــا-الکترود مهم ترین بخش پیل سوختی است که  افزایش ســرعت وا
ســاخت آن بســیار پیچیده و نیاز به فناوری باالیی دارد که این فناوری محدود به چند شــرکت خاص اســت. البته در 
کارایی  سطح آزمایشگاهی اقدام به ساخت MEA می شود ولی به دلیل باال بودن قیمت نهایی ساختشان و همچنین 
کمتر نســبت به  MEAهای موجود در بازار در حد تحقیقات باقی می مانند. معمواًل جهت ســاخت یک پیل سوختی، 
کاتالیست قرار گرفته  که MEA خریداری شود. ابعاد مجموعه غشا-الکترود و همچنین میزان  ترجیح داده می شود 

ی آن با توجه به توان موردنیاز از پیل سوختی محاسبه می شود. بر رو

نحوه عملکرد پیل سوختی پلیمری
هوای مرطوب از میان کانال های گاز کاتد و گاز هیدروژن رقیق شده از میان کانال های آند وارد پیل می شود. هیدروژن 
از طریق کانال ورودی آند وارد پیل سوختی شده و سپس از میان الیه نفوذی گاز به سطح کاتالیزور رفته و در آنجا پخش 

می شود. در الیه کاتالیست مولکول هیدروژن به یون های هیدروژن و الکترون ها مطابق واکنش زیر تجزیه می شود.

H2 → 2H+ + 2e

مجموعه گزارش های  
 پیل های سوختی پلیمری 218صنعتی فنـاوری نـانـــــو
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کاتد حرکت می کنند.  کاتالیست  یون های مثبت هیدروژن از طریق الکترولیت های پلیمری جامد به طرف الیه 
ایــن الکترولیــت به علــت اینکــه رســانای الکتریکــی نیســت بــه الکترون هــا اجــازه عبــور نــداده و به همیــن دلیل 
الکترون هــا از مــدار خارجــی حرکت می کنند و باعث تولید جریان الکتریکی می شــوند. ایــن الکترون ها از طریق 
گاز  کاتد از الیه نفوذ  کانال ورودی  کســیژن یا هوای ورودی از طریق  کاتد نیز ا کاتد می روند. در  از مســیر خارجی به 
کســیژن با یون هیــدروژن و الکترون ها  کاتد مولکول ا کاتد می رســد. در ســطح  کاتالیســت  عبــور کرده و به ســطح 

کنش داده و آب تولید می شود. وا
1 O2 + 2H+ + 2e → H2O__
2

کلی در پیل به صورت زیر است. کنش  در مجموع وا
2H2 + O2 → 2H2O + electricity + heat

گرمازاست. کنش  این وا

چالشهایموجوددراســتفادهازپیلسوختیپلیمریوکاربردفناورینانو
 بزرگ ترین مانع تجاری شدن پیل سوختی، هزینه های سنگین ساخت آن است. این موضوع از عوامل زیر ناشی 

می شود:
کز تحقیقاتی ساخته شده و از نظر معیارهای بهینه سازی   نمونه های پیل سوختی، عمومًا در آزمایشگاه ها و مرا

روش های تولید، موردمطالعه و بررسی قرار نگرفته اند.
 هزینه سرمایه گذاری اولیه در صنعت پیل سوختی باالست.

 فناوری بعضی از اجزای پیل ها مانند غشای پلیمری در پیل سوختی پلیمری و یا صفحات دوقطبی بسیار باالست.
کاتالیســتی در الکترودها  تین( )به عنوان  گران قیمت )پال گران بها و به خصوص فلزات   در پیل ســوختی از مواد 

کرده است. که این خود نوعی محدودیت در توسعه آن ها ایجاد  استفاده می شود 
 به دلیل ضریب نفوذ باالی هیدروژن، سیســتم باید از ایمنی مناســبی برخوردار باشــد و این مسئله هزینه پیل را 

افزایش می دهد.
 پیل های ســوختی برق جریان مســتقیم تولید می کنند که برای اســتفاده در خودروها مناســب است ولی در سایر 
کاربردها چون بیشتر تجهیزات برقی برای کار به جریان متناوب تولید می شوند، استفاده از تبدیل کننده های جریان 

مستقیم به متناوب تقریبًا اجتناب ناپذیر است و این موضوع هزینه سیستم پیل سوختی را افزایش می دهد.
 عــدم وجــود زیرســاخت های ســوخت هیــدروژن موجــب شــده تــا در بســیاری از مــوارد از مبدل هــای ســوخت 

که این موضوع نیز افزایش هزینه های استفاده از پیل سوختی را در پی دارد. استفاده شود 

گر بخواهیم چالش های اصلی پیش رو در پیل سوختی پلیمری را توضیح دهیم، شامل ۳ مورد زیر می شود: ا
۱- در واقع قلب پیل ســوختی پلیمری، غشــای پلی الکترولیت است. یکی از چالش های پیل سوختی پلیمری، 
کــه در عین این که قیمت مناســبی داشــته باشــد، کارایــی باالیی از خود نشــان دهد و  یافتــن یــک غشاســت ]۷[ 
دارای رســانایی پروتونی باال و مقاومت شــیمیایی و مکانیکی مناســب باشد و این مهم، با استفاده از فناوری نانو 

دست یافتنی است.
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آلیاژهــا  ،Pt ،Ag خالــص  فلــزات  از  عبارت انــد  می رونــد  کار  بــه  ســوختی  پیــل  در  کــه  کاتالیســت هایی   -۲ 
ایــن  ســیاه(.  تین-روتینیــوم  پال کربــن،  و  ســیاه  تیــن  )پال فلــزی  ترکیبــات   ،)Pt-Ru ،Pt-Pd ،Co-Cr ،Pt-Co(
ی مــاده ای بــه  نام بســتر۶ قرار می گیرند. هدف از بســتر مســاحت ســطح باال به منظــور پخش و  کاتالیســت ها بــه رو
کربن  یاد،  کربن سیاه برای بستر استفاده می شود. با وجود مساحت ز تین است. معمواًل از  پایداری بهتر ذرات پال
تین نیز  کربن ســیاه پایین و میزان نفوذ پال که نیاز به برطرف کردن دارد: اواًل تخلخل در  ســیاه دو مشــکل بزرگ دارد 
یاد بوده و در کاتد منجر به تشکیل CO2 می شود. در نتیجه فرسایش کربن  پایین است. ثانیًا فرسایش کربن سیاه ز
کنش های الکتروشــیمیایی می شود؛  تین شــده و منجر به کاهش ســطوح وا باعث خوردگی و جدا شــدن ذرات پال
بنابراین برای رسیدن به بازدهی باالتر، باید با استفاده از فناوری نانو از مواد جدیدی برای بستر استفاده شود. یک 
بســتر خوب باید دارای اســتحکام مکانیکی باال و مقاومت در برابر خوردگی، هدایت الکترونی خوب، مســاحت 

کاتالیست باشد. سطح باال و چسبندگی خوب با ذرات 
که باید به نحوی مرتفع  گرما یکی از چالش های اساســی در پیل های ســوختی پلیمری بوده  ۳- مدیریت صحیح 
کافی باشد تا هدایت پروتون را به خوبی صورت دهد، عملکرد  که غشای پلیمری باید دارای رطوبت  شود. از آنجا 
گسیختگی غشا و  پیل در دماهای باال باعث خشک شدن غشا، افزایش مقاومت اهمی پیل سوختی، انقباض و 
کنش ها، ولتاژ، راندمان، توان خروجی و همچنین باعث میعان آب و وقوع  کاهش نرخ وا در دماهای پایین باعث 
کنش های الکتروشــیمیایی در  کاتد می شــود. غیریکنواختی دما باعث می شــود نرخ وا پدیده غرقابگی در ســمت 
محل هــای مختلــف پیل ســوختی متفاوت باشــد و باعث ایجاد نقاط داغ در مکان هــای خاصی از پیل و کاهش 
طول عمر پیل می شــود. بیشــترین گرمای پیل از طریق ســیال خنک کاری دفع می شــود و تنها مقدار کمی از طریق 
جابه جایی آزاد، تشعشع و اختالف دمای بین گازهای ورودی و خروجی از استک )fuel cell stack( دفع می شود. 
افزایش توان در پیل های سوختی با افزایش تعداد پیل ها در یک استک پیل سوختی همراه است. با افزایش توان، 
که نیازمند دبی باالی سیال خنک کاری برای دفع حرارت تولید شده  گرمای تولید شــده در اســتک افزایش می یابد 
اســت. افزایــش دبــی بــا افزایش حجم سیســتم خنــک کاری، افزایش تــوان مصرفــی و در نتیجه کاهــش راندمان در 

استک پیل سوختی همراه است، ازاین رو استفاده از فناوری نانو راه کاری برای حل این مشکل است. 

فناورینانودرپیلسوختیپلیمری
کلی زیر بیان نمود: کاربردهای فناوری نانو در پیل سوختی پلیمری را می توان به صورت 

 ارتقای عملکرد غشای پیل سوختی پلیمری با فناوری نانو
در قلــب ایــن نــوع پیــل ســوختی، غشــای پلــی الکترولیــت پلیمــری قــرار دارد. اولیــن غشــاهای پلیمــری تجاری 
مورداســتفاده پرفلوئوروســولفونیک اســیدها هســتند. ایــن غشــاها با داشــتن ســاختار شــیمیایی خــاص خود که 
کارایی باالیی از خود نشــان می دهند. رســانایی پروتونی باال و  منجر به ریزســاختار منحصربه فردی شــده اســت 
یاد رســانایی  مقاومــت شــیمیایی و مکانیکــی مناســب از جملــه مزایای آن هاســت؛ اما قیمت باال و وابســتگی ز
پروتونی به درصد رطوبت در این غشــا از معایب آن اســت. پژوهش های متفاوتی برای تولید غشــاهای جایگزین 
گرفته اســت ]۱۰-۸[.  در یکی از این پژوهش ها، با به کارگیری فناوری نانو، غشــایی ارزان قیمت و ســازگار  صورت 
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یســت بر پایۀ کیتوســان و نانوذرات سیلیکای اصالح شده تولید شده است. برای این منظور، نانوذرات  با محیط ز
یع شــد. این نانــوذرات عالوه بر قابلیت رســانایی  یک اســید اصــالح و ســپس در ماتریس کیتوســان توز بــا ســولفور
ســطحی می توانند پروتون را در ضخامت پوســته خود نیز عبور دهند و نســبت به انجام پلیمریزاســیون بر ســطح 
نانوذرات از روش ســاده تری بهره می برند. نتایج حاصل از آزمون تورم و جذب آب غشــاهای تولید شــده در شــکل 
که نشــان از اتصال  کاهش جذب آب شــد  کاهش تورم و  ۳ آورده شــده اســت. افزودن نانوذرات به غشــا منجر به 

کیتوسان است.  عرضی غشای 
یک اســید  گروه های آمین و ســولفور کنــار برهم ُکنــش قــوی الکترواســتاتیک بیــن  کاهــش ســهم پلیمــر در غشــا در 
کاهــش نفوذپذیــری مولکول هــای آب می شــود. در آزمون  کم بیشــتر می شــود منجــر بــه  کــه منجــر بــه ترا نانــوذرات 
کــه افزایش نانوذرات منجر به کاهش تحرک زنجیرها شــده و نانوســیلیکای اصالح شــده  گرماوزنــی مشــاهده شــد 

گرمایی پلیمر را بهبود بخشیده است.  مقاومت 

 شکل 3- جذب آب )نمودار چپ( و تورم )نمودار راست( نانوغشاهای تولید شده برحسب دما ]11[

غشــاهای تهیه شــده به صــورت X SS-CS نام گــذاری شــده اســت. X بیانگــر درصد وزنــی نانوذره در غشاســت. 
کاربرد در پیل های ســوختی از اهمیت باالیی برخوردار  جذب آب و تورم در دماهای باالتر از دمای محیط برای 
کســایش و کاهش، کاهش  کنــش ا اســت؛ زیــرا عملکــرد پیل ســوختی در دمای بــاال به علت بهبود ســینتیک وا
کاتالیست و بهبود رسانش پروتون مطلوب است. در تمامی غشاهای ساخته شده جذب آب و تورم  مسمومیت 
گرم کنندگی مولکول های آب در دماهای باال دانست.  که می توان آن را ناشی از اثر  با افزایش دما افزایش می یابد 
کرده و از جذب و تورم بیش  در دماهای باالتر نیز ذرات نانوسیلیکای اصالح شده همچون اتصال عرضی عمل 
از حد غشــا جلوگیری می کند. به نظر می رســد که غشــاهای تولید شده برای اســتفاده در دمای باالتر نیز مناسب 
است. در واقع نانوسیلیکای ساخته شده عالوه بر توانایی عبور پروتون از سطح، می تواند پروتون را از توده خود نیز 
که تنها اصالح سطحی شده اند،  عبور دهد و از پیچیدگی و طوالنی شدن مسیر عبور پروتون نسبت به نانوذراتی 
بکاهد )شــکل ۴(. به نظر می رســد غشــای تولید شده بر پایۀ کیتوســان گزینه ای ارزان و مناسب برای استفاده در 

پیل های سوختی پلیمری باشد.
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 شــکل 4- عبــور پروتــون از ســیلیکای اصالح شــده در ســطح )چــپ( و ســیلیکای اصالح شــده در ســطح و توده 
)راست( ]11[

]12[ ZrO2 شکل 5- تأثیر دما بر نمودار قطبیت در حضور نانوذرات 

در مطالعه دیگری یک تک ســل پیل ســوختی پلیمری با دو نوع غشــا )یکی از جنس نفیون و دیگری همان غشا با 
اعمال نانوذرات ZrO2( توســط نرم افزار فلوئنت به روش CFD مدل ســازی شده است. ابتدا منحنی قطبیت پیل 
را به دست آورده و با توجه به اینکه رفتار این منحنی شاخصی از عملکرد پیل است، تأثیر پارامتر دما بر آن بررسی 
شــده اســت. نتایج حاصله ما را به سوی بهینه سازی و طراحی بهینٔه پیل هدایت می کند. در شکل ۵ مقایسه ای 
گرفته اســت. روند کلی مانند قبل اســت  از نمودارهــای حاصلــه در دماهای مختلف با حضور نانوذرات صورت 
که با اعمال نانوذرات در دمای ۹۰ درجه ســانتی گراد می توان بازدهی مشــابه دمای ۷۰ درجه و حتی  با این تفاوت 
که یکی از اهداف در طراحی پیل ســوختی  که این نشــانه باال رفتن دمای عملیاتی در پیل اســت  بهتر را داشــت 

که باالترین بازده را دارد. که همچنان دمای ۷۰ درجه سانتی گراد دمای بهینه است  کرد  است. باید توجه 

 ارتقای عملکرد کاتالیست پیل سوختی پلیمری با فناوری نانو
کربنــی۷ به عنــوان یکی از مواد کلیدی در زمینه علم و فناوری نانو اســت. یکــی از امیدوارکننده ترین  نانولوله هــای 
کاربــردی از نانولوله هــا )شــکل ۶( اســتفاده از آن هــا به عنــوان الکتروکاتالیســت در سیســتم های پیل  برنامه هــای 
کربن سیاه،  کربن معمولی مانند  سوختی جهت عملکرد بهتر است. رسانایی الکتریکی باالتر در مقایسه با مواد 
کاتالیــزور و دوام الکتروشــیمیایی عالــی دارد که  نیــاز بــه ناخالصی هــای پایین تــر، بارگــذاری با بهــره وری باالتر از 
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کربنی ]13[.  شکل 6- تصویربرداری الکترونی از نانولوله های 

کربنی ]13[  شکل 7- نانوذرات پالتین بر روی نانولوله 

برای الکتروکاتالیســت ها بســیار حیاتی اســت. موضوع مهم اســتفاده از نانولوله، آماده ســازی در حالل مناســب 
یادی برای حل نانولوله های کربنی تک دیواره از طریق مکانیزم های  است. ترکیبات معطر، دارای پتانسیل بسیار ز
کربنی برای حل شــدن در پلیمر بســیار اهمیت دارد، در غیر  جذب فیزیکی هســتند. عامل دار کردن نانولوله های 

کارایی خود را از دست می دهند. کلوخه شده و  کربنی  این صورت نانولوله های 

کندگی آن ها دارد. برای پایداری و بهبود مواد در برابر  کاتالیســت وابســتگی شــدیدی به  اندازه ذرات و پرا فعالیت 
فرســایش از بســتر نانولوله کربنی که دارای اســتحکام بهتری نســبت به کربن سیاه اســت، استفاده می شود. بستر 
یع اندازه یکنواخت  کاتالیزور باید چند ویژگی مهم از جمله رســانایی الکتریکی عالی، مقاومت خوردگی باال، توز
کندگــی یکنواخت از  کاتالیزور، تشــکیل آســان، پرا ی قوی چســبنده بــه ذرات  ذرات، مســاحت ســطح بــاال، نیرو
کربنی  ی نانولوله  تین برو ی ســطح خود را داشــته باشــد. در شــکل ۷ یکنواختی نانوذرات پال کاتالیزور بر رو ذرات 

به خوبی نشان داده شده است.
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 بهبود فرایند خنک کاری پیل سوختی پلیمری با فناوری نانو
از نانوســیاالت به عنــوان ســیال خنک کننــده در پیل هــای ســوختی غشــای پلیمری با هــدف بهبود دفــع حرارت 
گرمای تولیدی  اســتفاده می شــود. در تمام سیســتم های تولید انرژی یکی از عوامل محدودکننده نرخ تولید، دفع 
در اثر انجام فرایند اســت. ازاین رو سیســتم خنک کاری بخش جدانشــدنی هر سیســتم تولید انرژی است. یکی از 
که سیســتم خنک کاری نقش چشــمگیری در عملکرد آن دارد، پیل ســوختی غشــای پلیمری اســت.  تجهیزاتی 
کند استفاده از نانوسیال به عنوان سیال خنک کن پیل  که می تواند به بهبود انتقال حرارت کمک  یکی از مواردی 
که نانوذرات در داخل آن پایدار شده باشند. یکی از نانوذراتی  ســوختی اســت. منظور از نانوسیال، سیالی اســت 
کسید آلومینیوم است. از دالیل مناسب  کاربردهای الکتریکی مثل پیل سوختی را دارد، ا که قابلیت استفاده در 
کرد. یکی از مهم ترین مشخصات آن ضریب انتقال  کسید آلومینیوم می توان به چندین مورد اشاره  بودن نانوذره ا
حــرارت بــاالی آن در مقایســه بــا دیگر نانوذرات مشــابه اســت. از طرف دیگر رســانندگی الکتریکــی مخلوط آب-
کسیدهای فلزی بسیار پایین تر و در محدوده مجاز  کســید آلومینیوم در مقایســه با دیگر نانوسیاالت شامل آب و ا ا
استفاده به عنوان خنک کننده پیل سوختی است. برای بررسی تأثیر استفاده از نانوسیال، نتایج به دست آمده در 
ینولدز ۱۰ و کســر حجمی  یع دما را در صفحه دوقطبی برای عدد ر شــکل ۸ نمایش داده شــده اســت. شــکل ۸ توز
کمینه نشان دهنده یکنواختی دما و  کم بین دمای بیشینه و  نانوذرات ۳درصد، نمایش می دهد. اختالف دمای 

عملکرد خوب خنک کن و در نتیجه افزایش راندمان پیل سوختی پلیمری است ]۱۴[.

 شکل 8- میدان دما در مقطع 
کانال متخلخل پیل سوختی پلیمری با 

حضور نانوسیال خنک کننده ]14[.

محصوالتصنعتی
در کشور ایران، مجموعه گسترده ای از تحقیقات به خصوص در زمینه شبیه سازی عملکرد پیل سوختی پلیمری با 
استفاده از فناوری نانو انجام شده ولی در حال حاضر، محصول تجاری در زمینه پیل سوختی پلیمری با به کارگیری 
فناوری نانــو تولیــد نشــده اســت. در جهان یک ســری محصــوالت مرتبط با پیل ســوختی پلیمری وجــود دارد که در 

ساخت آن ها از فناوری نانو بهره گرفته اند، در جدول زیر به معرفی برخی از این محصوالت پرداخته شده است.
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شرکتنام محصولتصویر محصول

PEM Fuel Cell  
ApplicationsNano-C ]۱۵[

Membrane Electrode 
Assemblies (MEAs)

 Greenerity GmbH

]۱۶[

Platinum 
Nanoparticles 

American 
Elements®

]۱۷[

Fuel Cell Base Layer  
Electrode MaterialNano-tek ]۱۸[

 جدول 1- نمونه ای از محصوالت صنعتی در جهان

خالصهمدیریتی
با توجه به اهمیت فرایند توسعه فناوری های پیل های سوختی در صنایع مختلف، بررسی و مطالعه این فناوری ها 
امــری راهگشــا و اثربخــش در بهــره وری صنعتــی اســت. همچنین با نگرشــی جامع بــه اهمیت پیل های ســوختی 
کار و سرمایه گذاری در این حوزه  به عنوان مولدهای انرژی آینده، تحقیق در زمینه این مولدها الزم به نظر می رسد و 
عالوه بر دستاوردهای اقتصادی، کشور را به عنوان یک نمونٔه پیشتاز در زمینه فناوری پیل سوختی مطرح می کند. 
در ایــن گزارش با معرفی پیل ســوختی غشــای پلیمــری به عنوان پیل ســوختی کاربردی و راهبردی، به شناســایی و 
بررسی فناوری های منتخب جهت ارتقای عملکرد این مولد انرژی با به کارگیری فناوری نانو پرداخته شد و چگونگی 
استفاده از فناوری نانو در سه حوزه تولید غشای پلیمری، کاتالیست و خنک کاری پیل سوختی پلیمری تشریح شد.

پینوشتها
1  Alkalain Fuel Cells
2  Phosphoric Acid Fuel Cells
3  Molten Carbonate Fuel Cells
4  Solid Oxide Fuel Cells

5  Direct Methanol Fuel Cells
6  Support
7  Carbon Nanotube (CNT)
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