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 آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی

Fuel Cell Research Laboratory (FCRL) 
 
 

  عــلــــــوم پایـــــه دانـشـکــــــده
  
  
 

  :مقدمه
  

ترین گزینه  هیدروژن مهم. ترین و بهترین راه حل استفاده از انرژي پاك هیدروژن هستند هاي سوختی مناسب پیل
با توجه به . هاي فسیلی است زیست و جایگزین سوخت مطرح به عنوان حامل جدید انرژي، انرژي دوستدار محیط

گاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه شهید اهمیت پیل سوختی و هیدروژن و حرکت رو به جلوي علمی کشور آزمایش
ستاد توسعه (با حمایت مسئولین دانشگاه و از طرف دیگر حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  رجائی

خواه، معاون علمی و فناوري رئیس جمهور  در دانشکده علوم پایه توسط خانم دکتر نسرین سلطان) هاي نو فناوري انرژي
همراه با شش آزمایشگاه تحقیقاتی دیگر در  1391رانس عصر روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه از طریق ویدئو کنف

ها قبل فعالیت خود را شروع کرده بود و در  البته الزم به ذکر است که این آزمایشگاه از مدت. کشور رسماً افتتاح شد
ي الزم در خصوص مطالعه و تحقیق در مورد این آزمایشگاه توانمند. برداري رسمی قرار گرفت این تاریخ مورد بهره

غشا را  -ها، الکترودهاي گازي نفوذي و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنها و تهیه مجموعه الکترود  الکتروکاتالیست
هاي سوختی و آموزش  هاي مربوط به پیل هاي تحصیالت تکمیلی، انجام پروژه نامه داراست و در راستاي انجام پایان

گوي  تواند پاسخ همچنین توان علمی فراهم شده در این آزمایشگاه می. ص در این زمینه، فعال استنیروي متخص
پیل «در حال حاضر این آزمایشگاه مشتمل بر هفت گروه  .صنعت در خصوص مسائل الکتروشیمی مرتبط نیز باشد
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، »فنی و مهندسی« ،»هوا -باتري روي «، »پیل سوختی زیستی«، »پیل سوختی متانولی«، »سوختی پلیمري
  .است» آموزش انرژي«و » محاسبات«

  :تماس با آزمایشگاه
  آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی  -دانشکده علوم پایه  - رجائیدانشگاه تربیت دبیر شهید  -لویزان  - تهران 

  2524و  2675داخلی  22970060 -9شماره تلفن  16785-163: صندوق پستی   16788 - 15811کد پستی 
 fclab@srttu.edu: پست الکترونیکی 22970005ره نمابر شما
 

  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه
 پژوهش 

  کننده پروتون پیل سوختی با غشاء مبادله -1
 طراحی و تهیه الکتروکاتالیست مناسب براي واکنش کاهش اکسیژن 
 محاسبات تئوري 
 طراحی و ساخت الکترود گازي نفوذي 
  غشا  -مجموعه الکترود 
  ارزیابی پیل سوختی با وات پایینساخت و 

 پیل سوختی متانولی -2
 طراحی و تهیه الکتروکاتالیست مناسب براي واکنش اکسایش متانول 
 محاسبات تئوري 
 ساخت و ارزیابی پیل سوختی با وات پایین 

 پیل سوختی زیستی -3
 محیطی طراحی و تهیه الکتروکاتالیست مناسب براي واکنش اکسایش گلوکز در شرایط مختلف غلظتی و 
 ساخت و ارزیابی پیل سوختی با وات پایین 

 هوا  -باتري روي  -4
 الکتروکاتالیست 
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  آند  -الکترود کاتد 
  هوا -ساخت و ارزیابی باتري روي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیل سوختی و برخی از محصوالت این آزمایشگاهتحقیقاتی آزمایشگاه فضاي 
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 موزش انرژيآ
با توجه به اهمیت انرژي و منابع آن در زندگی روزمره و تاثیر آن بر محیط زیست و فرایند توسعه کشور، موضوع 

در این آزمایشگاه همگام با پژوهش در آموزش انرژي و طراحی محصوالت . یابد انرژي بیش از پیش ضرورت میآموزش 
هاي نوین آموزش همراه با فرآیند پرورش تفکر تاکید  هاي آموزشی با تاکید بر روش آموزشی، بر روي برگزاري کارگاه

 .دادن آموزش مبتنی بر کاوشگري طراحی شده است رارهاي متعددي به ویژه براي کودکان با محور ق شود و کارگاه می
 محصوالت آموزشی - 1

 محتواي آموزشی 
 افزار آموزش انرژي هیدروژن و پیل سوختی براي کودکان  طراحی و تولید نرم 

 بازي و سرگرمی 
 پذیر براي  هاي تجدید هاي مختلف مبتنی بر آموزش انرژي طراحی سرگرمی

 کودکان
 کتاب و بروشور 

  الکتریسیته: سینا و سارا، این داستانماجراهاي 
 کارگاه آموزشی -2

 آموزش مفهوم انرژي در دو سطح مقدماتی و پیشرفته 
 آموزش انواع انرژي و کاربرد آنها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته 
 اموزش منابع انرژي در دو سطح مقدماتی و پیشرفته 
 آموزش مصرف بهینه انرژي در دو سطح مقدماتی و پیشرفته 

 وهش در آموزش انرژيپژ - 3
 هاي آموزش روش 
 محتواي آموزشی 

 حصوالت دانش بنیانم 
 الکتروکاتالیست

 غشاء  –مجموعه الکترود  - 1
 طراحی و ساخت مدل خودروي پیل سوختی -2
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 تولید مدل خودروي پیل سوختی - 3
 صفحات دوقطبی -4
 ساخت تک سل پیل سوختی در انواع پلیمري، زیستی و متانولی - 5
 پیل سوختی وات پایین هیدروژنی طراحی و ساخت اجزا استک - 6
هاي  وات براي غشاء پلیمري پیل 250طراحی و ساخت پرس حرارتی  -7

 سوختی
 هوا -طراحی و ساخت اجزا باتري روي  -8

  
  :هاي پژوهشی انجام شده در آزمایشگاهها و طرحپروژه

 هیتان(سنجی استفاده از سوخت ترکیبی هیدروژن و گاز طبیعی  اي بر مطالعه امکان مقدمه( 
 بررسی جایگاه ایران در بین کشورهاي منطقه در حوزه پیل سوختی 
  سنتز و شناسایی نانو ذراتZnO  و دوپ با اکسیدهاي فلزي گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص

 نوري
 طراحی نرم افزار آموزش هیدروژن و پیل سوختی براي کودکان  
  واکنش الکترود گازي نفوذي بر روي عملکرد نانو ذرات پالتین در واکنش کاهش اکسیژنمطالعه تاثیر مساحت سطح الیه 
 شده به روش الکترو شیمیایی براي واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی پلیمري مطالعه نانو الکترو کاتالیست پالتین تهیه 
 ماي پایینبررسی تهیه الکتروکاتالیست پالتین براي واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی د 
 هاي سوختی دماي  مطالعه استفاده از نانو ذرات اکسید روي براي تهیه الکتروکاتالیست براي واکنش کاهش اکسیژن در پیل

  پایین
  مطالعه ترسیب الکتروشیمیایی نانو الکتروکاتالیست پالتین به منظور بررسی واکنش کاهش اکسیژن بر روي آن در پیل

 سوختی پلیمري
 هش اکسیژن در پیل سوختی بر اساس نظریه تابعیت چگالیمطالعه واکنش کا 
 مطالعه تهیه الکتروکاتالیست مناسب براي واکنش اکسایش گلوکز در سیستم پیل سوختی 
 مطالعه نانو الکتروکاتالیست پالتین، تهیه شده به روش الکتروشیمیایی براي واکنش اکسایش گلوکز در پیل سوختی زیستی 
 هاي سوختی زیستی روکاتالیست پالتین در اکسیداسیون گلوکز در پیلمطالعه ترسیب نانو الکت 
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 بررسی ساخت الکترود براي اکسایش متانول در سیستم پیل سوختی 
 مطالعه ترسیب الکتروشیمیایی نانوالکتروکاتالیست پالتین به منظور بررسی واکنش اکسایش متانول در پیل سوختی متانولی 
  متانول در پیل سوختی دماي پایین بر پایه گرافنمطالعه محاسباتی واکنش اکسایش 
  هوا –مطالعه امکان استفاده از الکترود گازي نفوذي در باتري روي 
 ساخت الکترود گازي نفوذي براي تولید گاز اکسیژن در شرایط قلیایی 
 هاي شبه پیل سوختی بررسی اثر گروه عاملی گرافیت و گرافن بر کاهش اکسیژن در سیستم 
  سنتزMnO2 هاي شبه پیل سوختی متخلخل و بررسی اثر آن در سیستم 

  
  :ها ها و نمایشگاه شرکت در جشنواره

  ساخت خودرو با عنوان خزر(شرکت در اولین دوره مسابقات خودروهاي پیل سوختی کشور( 
 30و  29سازمان در هاي نو ایران و دریافت لوح تقدیر از آن  هاي نو در محل سازمان انرژي شرکت در اولین نمایشگاه انرژي 

 1392اردیبهشت 
 برگزاري کارگاه آموزش انرژي براي کودکان در چهارمین و ششمین سمینار پیل سوختی ایران 
 مشارکت در برگزاري ششمین و هفتمین سمینار پیل سوختی ایران 
  
  
  
  
  
 
  
 

 


