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บทคัดย่อ
ตัวเร่งปฏิกิริยาอัลลอยด์สามารถใช้เป็นขั้วแคโทดสาหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน โดยโลหะอั ล ลอยด์ ข องโลหะทรานซิชั น แถวแรกสามารถเป็ นตั ว เร่ งให้ กั บปฏิ กิ ริ ยารี ดั กชั น ของ
ออกซิเจน การวิจัยนี้ทาการสังเคราะห์แพลทินั มและแพลทินัมนิกเกิลร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับ
คาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีการทางสารละลายที่ใช้
โซเดียมโบโรไฮดรายเป็นตัวรีดิวส์ในสารละลายเอทิลีนไกลคอล รูปแบบการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ยืนยันว่า พบ
โลหะแพลทินัม หรือ แพลทินัมนิกเกิล และคาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา จากสเปคตรัมของการกระจายพลังงาน
ของรังสีเอกซ์พบโลหะทุกชนิดรวมถึง ออกซิเจน กับ คาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบผ่านพบขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยาประมาณ 6-8 นาโนเมตร ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าทดสอบด้วย
เซลล์เดี่ยวพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลให้ค่าทางไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม
คาสาคัญ : ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล วิธีทางสารละลาย เซลล์เชื้อเพลิงชนิด
แมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
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Abstract
Alloy catalysts have been proposed for use as cathode materials in proton exchange
membrane fuel cells (PEMFCs), with the first row transition of alloy catalysts tested to
improve the oxygen reduction reaction (ORR). In this research, 20% wt platinum and
platinum-nickel were prepared on treated Vulcan XC-72 carbon (the carbon surface was
treated with hydrogen peroxide) using the solution route method and with NaBH4 in
ethylene glycol used as a reducing agent. The XRD pattern shows the spectrums of Pt or PtNi
alloy and carbon for both catalysts. The EDS indicates that all metals including oxygen and
carbon were present in the prepared catalysts. The TEM shows catalyst particles sizes of
about 6-8 nm and single cell electrochemical tests indicated that the PtNi catalyst was
present at a higher density than was the Pt catalyst.
Keywords: Pt catalyst, PtNi catalyst, solution route method, PEMFC
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บทนา
ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการดารงชีวิต โดยแหล่งของพลังงานส่วนใหญ่มาจากน้ามัน
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ใช้แล้วหมดไป จึงมีการคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมา พลังงาน
เซลล์เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานชนิดใหม่ที่ใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนได้น้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เซลล์ เชื้อเพลิงสามารถแบ่งได้หลายชนิดตามอิเล็กโทรไลด์ แต่เซลล์
เชื้อเพลิ งที่ได้รั บความสนใจคือ เซลล์ เชื้อเพลิ งชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเนื่องจากสามารถใช้ได้ที่
อุณหภูมิห้อง กระแสไฟฟ้าสู ง พร้อมทั้งยั งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น เป็นแหล่ งพลั งงาน
สาหรับ รถยนต์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น (Hoogers, 2003) หลักการทางานของ
เซลล์ เชื้อเพลิงชนิดนี้คือน าก๊าซไฮโดรเจนเข้าที่ขั้ว แอโนด เมื่อเจอตัว เร่งปฏิกิริยาจะแตกตัวให้ไอออนของ
ไฮโดรเจนกับอิเล็กตรอน ไอออนของไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนซึ่งจะยอมให้ไอออนชนิดนี้ผ่านไปสู่ขั้ว
แคโทดได้เท่านั้น ส่วนอิเล็กตรอนจะผ่านสายไฟไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ขั้วแคโทดจะมีการให้ก๊าซออกซิเ จน เมื่อ
เจอกับตัวเร่งปฏิกิริยาจะเกิดการแตกตัวและไปรวมตัวกับไอออนของไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนเกิดเป็นน้า
(Vielstic et al., 2003) ตัวเร่งของเซลล์เชื้อเพลิงทั้งสองขั้วเป็นโลหะแพลทินัมบนผงคาร์บอน แต่มีปัญหาตรงที่
โลหะแพลทินัมมีราคาสูงและที่ขั้วแคโทดตัวเร่งชนิดนี้ทาให้เกิดศักย์ไฟฟ้าเกินตัว (Over Potential) (Vielstic
et al., 2003) จึงได้มีการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ที่ให้กระแสไฟฟ้าสูง ไม่เกิดศักย์ไฟฟ้าเกินตัว และราคาไม่
แพง โดยจากการศึกษาพบว่าโลหะอัลลอยด์บนตัวรองรั บคาร์บอนมีความสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ขั้ว
แคโทดของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนได้ (Kamarudin et al., 2013)
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาการเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้สาหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล (1:1) ร้อยละ 20
โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ได้ปรับปรุงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย
วิธีการรีดิวส์ด้วยโซเดียมโบโรไฮดรายที่อุณหภูมิห้อง (Antolini et al., 2007; Thungprasert et al., 2011)
โดยทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าระหว่างตัวเร่งแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล เพื่อเป็นการลดการ
ใช้โลหะแพลทินัมที่มีราคาแพงลง โดยตัวรองรับเป็น คาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ซึ่งเป็นตัวรองรับที่สามารถ
นาไฟฟ้า มีขนาดอยู่ระหว่าง 32.855.54 นาโนเมตร (Thungprasert et al., 2012) และยังคงใช้เป็นตัว
รองรับในทางการค้า โดยวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาได้ใช้วิธี รีดิวส์ด้วยโซเดียมโบโรไฮดรายเนื่องจากเป็น
ปฏิ กิ ริ ย าที่ ส ามารถเกิ ด ได้ ณ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ประกอบกั บ ได้ อ นุ ภ าคที่ มี ขนาดเล็ ก ระดั บ นาโนเมตร
(Thungprasert et al., 2014)
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อการศึกษาการเตรียมและการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล
(1:1) ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ได้ปรับปรุงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีการรีดิวส์ด้วยโซเดียมโบโรไฮดรายที่อุณหภูมิห้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล (1:1) ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัว
รองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ได้ถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
การปรับปรุงพื้นผิวของคาร์บอนและการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีรีดิวส์ด้วยโซเดียมโบโรไฮดราย
การปรับปรุงพื้นผิวของคาร์บอนทาโดยนาคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 มาคนกับกรดซัลฟิวริกที่
ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง กรองแล้วล้างด้วยน้ากลั่น จากนั้นนามาคนกับ
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โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง กรองแล้วล้างด้วยน้า
กลั่น นามาคนกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 4 โมลาร์ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง นามากรองแล้ว
ล้างด้วยน้ากลั่นและเอทานอล และนาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 1 คืน นาไปทดสอบหมู่ฟังชันด้วย
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (IR, 8001 PC Shimadz)
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan
XC-72 ทีไ่ ด้ทาการปรับปรุงพื้นผิว โดยนาคาร์บอนที่ได้ทาการปรับปรุงพื้นผิวมาเติมด้วยเอทิลีนไกลคอลที่ปรับ
ค่าความเป็นกรดเบสเท่ากับ 9 ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นเติม เฮกซะคลอโรแพนทิเนท แล้วเติม
โซเดียมโบโรไฮดรายที่เป็นตัวรีดิวส์ลงไปตามคานวณ คนสารละลายทิ้งไว้ 1 คืน กรองแล้วล้างด้วยเอทานอล
นาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 1 คืน ทาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิเกิล เช่นเดียวกันกับ
วิ ธี ก ารข้ า งต้ น แล้ ว น าไปทดสอบวั ฏ ภาคของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยเทคนิ ค การเลี้ ย วเบนด้ ว ยรั ง สี เ อกซ์
(XRD, D500/D501 Siemen) ตรวจสอบพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM, JSM-5910LV JEOL) และหาชนิดของธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยสเปคตรัมของการกระจาย
พลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS, INCA, The Microanalysis Suite Issue-16) และตรวจสอบขนาดของอนุภาค
ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM, JSM-2010 JEOL) นาไปทดสอบประสิทธิภาพทาง
ไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเซลล์เดี่ยว
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผงคาร์บอนที่ปรับปรุงพื้นผิวถูกทดสอบหมู่ฟังชันด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปีได้ผลดังภาพที่
1 ผลทีไ่ ด้เป็นกราฟที่มีพื้นหลังค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเนื่องมาจากคาร์บอนที่นาไปวัดมีสีดาทาให้รังสีอินฟราเรดผ่าน
ได้ยาก แต่ยังพบแถบของหมู่ไฮดรอกซิล (-O-H) ที่ 3400-3500 cm-1 หมู่ฟังชันคาร์บอกซิลิก (–C(=O)–O–) ที่
1560 cm-1 และ หมู่ฟังชันคาร์บอนิล (-C=O) ของคาร์บอกซิลิกที่ 1670 cm-1 เมื่อเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่เป็ น สารออกซิ ไดส์ ที่แรงลงไปทาปฏิกิ ริยากับพั นธะคู่ข องคาร์บ อนทาให้ เกิ ดเป็น หมู่ฟัง ชัน คาร์ บอกซิลิ ก
(Chen et al., 2010) โดยหมู่ฟังชันนี้ช่วยทาให้ขนาดเล็กและการกระจายตัวของอนุภาคที่เติมเข้าไปดีขึ้น
โดยหมู่ฟังชันคาร์บอกซิลิก ที่อยู่บนพื้นผิวมีสภาพขั้วเป็นลบทาหน้าที่ดึงดูดประจุบวกของโลหะได้ดี จึงทาให้
โลหะมีการกระจายตัวได้ดีกว่าบนพื้นผิวของคาร์บอนที่ไม่ได้ปรับปรุงพื้นผิว และยังทาให้เกิดอนุภาคขนาดเล็ก
ได้มากกว่าและเร็วกว่าที่จะเกิดการขยายตัวของอนุภาค (Thungprasert et al., 2012)

ภาพที่ 1 แสดงพีกของคาร์บอนหลังทาการปรับปรุงพื้นผิวด้วยเทคนิคIR
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เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ได้ผลดังภาพที่ 2 พบพีกของคาร์บอนที่
ตาแหน่ง 2= 25.34 องศา พีกของโลหะแพลทินัมที่ตาแหน่ง 2= 39.70 องศา และพีกของโลหะแพลทินัมนิเกิลที่ตาแหน่ง 2= 41.26 องศา จากเทคนิคนี้พบว่าโซเดียมโบโรไฮดรายสามารถที่จะรีดิวส์ไอออนของโลหะ
ให้กลายเป็นโลหะศูนย์ได้เนื่องจากไอออนของโบโรไฮดรายมีค่า E0 = -1.65V (Züttel et al., 2008) ต่ากว่า
ไอออนของโลหะทั้งสองชนิด จึงสรุปได้ว่าสามารถสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองชนิดได้จากเทคนิคนี้

ภาพที่ 2 แสดงพีกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค XRD
เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ได้ผลดังภาพที่ 3 ซึ่งพบว่ารูปที่ได้เป็น
พื้นผิวของคาร์บอนที่เกาะกลุ่มกันไม่สามารถแยกได้ว่าบริเวณใดเป็นโลหะอาจเกิดมาจากโลหะที่สังเคราะห์มี
ขนาดเล็กทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากขีดความสามารถของเครื่องมือ

ภาพที่ 3 แสดงรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนผงคาร์บอน (รูปซ้าย) และแพลทินัมนิกเกิลบนผงคาร์บอน
(รูปขวา) ด้วยเทคนิค SEM
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ได้ผลตามตารางที่ 1 สามารถยืนยันได้ว่าในสารตัวอย่างที่สังเคราะห์
ประกอบได้ไปด้วยธาตุ คาร์บอน ออกซิเจน แพลทินัม และนิกเกิล ซึ่งตรงกับที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่วิเคราะห์ด้วย
เทคนิค XRD ยกเว้นธาตุออกซิเจนอาจมาจากหมู่ฟังชันคาร์บอกซิลิก
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดและปริมาณของธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาจากเทคนิค EDS
สาร
ตัวอย่าง
Pt/C
PtNi/C

ธาตุ (ร้อยละโดยน้าหนัก)
คาร์บอน ออกซิเจน แพลทินัม นิกเกิล
87.59
7.47
4.94
74.80
14.20
7.14
3.85

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้วิเคราะห์ด้วยเทคนิค TEM ได้ผลดังภาพที่ 4 ซึ่งพบว่ามีตัวเร่งปฏิกิริยาที่
เป็นโลหะ(อนุภาคสีดา)เกาะอยู่บนตัวรองรับคาร์บอน (สีเทา) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าวิธีการสังเคราะห์ด้วยการ
รี ดิว ส์ ค้ว ยโซเดีย มโบโรไฮดรายสามารถสั งเคราะห์ ตัว เร่งปฏิกิริยาได้ โดยตัว เร่งปฏิกิริยาที่ได้มีขนาดดัง นี้
ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมมีขนาด 6.02 ± 0.31 nm และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลมีขนาด 8.21 ± 0.52
nm โดยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลมีขนาดใหญ่กว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม และจากขนาดของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองมีความเหมาะสมที่จะไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแมม
แบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรซึ่งทาให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีพื้นที่ผิว
ในการทาปฏิกิริยามากตามไปด้วย

ภาพที่ 4 แสดงรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนผงคาร์บอน (รูปซ้าย) และแพลทินัมนิกเกิลบนผงคาร์บอน
(รูปขวา) ด้วยเทคนิค TEM
การทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเซลล์เดี่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างตัวเร่ง
ปฏิกิริ ย าแพลทินั มกับ ตั ว เร่ งปฏิกิ ริ ย าแพลทิ นัมนิ กเกิล ที่ขั้ว ไฟฟ้า แคโทด ส่ ว นขั้ว ไฟฟ้ าแอโนดได้ใช้ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาเดียวกันคือตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมทางการค้า พบว่าได้ผลดังภาพที่ 5 โดยที่ความต่างศักย์เริ่มต้นของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ขั้วแคโทดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมคือ 1.07 V ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลคือ
0.60 V โดยค่าศักย์ไฟฟ้าอาจลดลงได้เนื่องจาก 2 เหตุผล คือปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนได้ 2 รูปแบบคือ 1.
เกิดผ่าน 4 อิเล็กตรอน และ 2. เกิดผ่าน 2 อิเล็กตรอน ถ้าเกิดผ่าน 4 อิเล็กตรอน ศักย์ไฟฟ้าเริ่มต้นจะต้อง
เท่ากับ +1.27 V แต่ถ้าเกิดผ่าน 2 อิเล็กตรอนศักย์ไฟฟ้าเริ่มต้นจะต้องเท่ากับ +0.70 V แต่สภาวะในการ
ทดลองไม่ได้อยู่ที่สภาวะมาตรฐานคือที่ความดัน 1 atm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ อาจเกิดจากการที่
อนุภาคของก๊าซไฮโดรเจนที่มีขนาดเล็กว่า 3 อังสตรอม แพร่ผ่านแผ่นเมมแบรนทาให้ค่าศักย์ไฟฟ้า เกิดการ
ลดลง (Barbir, 2005) จากการทดลองเมื่อเริ่มดึงกระแสไฟฟ้าออกจากเซลล์ การลดลงของความต่างศักย์ของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมลดลงเร็วกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล เนื่องจากความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาฝั่ง
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ไฮโดรเจนเกิดเร็วกว่าออกซิเจนมากทาให้ศักย์ไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว ต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล
ที่ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ เนื่องจากความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาฝั่งไฮโดรเจนและฝั่งออกซิเจนมีความเร็วพอกัน
(Gottesfeld et al., 1997) และเมื่อดึงกระแสมากกว่า 0.5 A พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล เริ่มให้
ศักย์ไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมทาให้มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีกว่า สรุปได้ว่าประสิทธิภาพทาง
ไฟฟ้าทดสอบด้ว ยเซลล์เดี่ยวพบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล ให้ค่าทางไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา
แพลทินัม

ภาพที่ 5 แสดงกราฟค่าทางไฟฟ้าระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมกับตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์แพลทินัมและแพลทินัมนิกเกิลร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับ
คาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ทาการปรับปรุงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีการทางสารละลายที่
ใช้โซเดียมโบโรไฮดรายเป็นตัวรีดิวส์ในสารละลายเอทิลีนไกลคอล รูปแบบการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ยืนยันว่า
พบโลหะแพลทินั ม หรื อ แพลทินั มนิกเกิล และคาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา จากสเปคตรัมของการกระจาย
พลังงานของรังสีเอกซ์พบโลหะทุกชนิดรวมถึง ออกซิเจน กับ คาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา ภาพถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบผ่านพบขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยาประมาณ 6-8 นาโนเมตร ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
ทดสอบด้วยเซลล์เดี่ยวพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลให้ค่าทางไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจัยขอขอบคุณงบวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry-PERCH-CIC) พร้อมทั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่ให้สถานที่ในการทาวิจัย
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