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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมอัลลอยด์สองวัฏภาคที่มี
โลหะแพลเลเดียมเป็นฐานบนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 สาหรับขั้วแคโธด
ในเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยวิธีไมโครเวฟ ตัวเร่งปฏิกิริยา
สารประกอบสองวั ฏภาคที่มีแพลทินัมอัลลอยด์กับโลหะทรานสิชันแถวที่หนึ่งถูกทดสอบ
พบว่าช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาการรีดิวส์ออกซิเจนได้สาหรับเซลล์เชื้อเพลิง เพราะไม่มีการ
รวมตัวกันของอนุภาคหลังจากการดาเนินการเป็นเวลานาน อีกทั้งยั งแสดงถึงคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าทีม่ ีต้นทุนต่า โดยทาการสังเคราะห์โลหะแพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมนิกเกิลร้อย
ละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ด้วยวิธีไมโครเวฟ รูปแบบ
การเลี้ ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ยืนยันว่า พบโลหะแพลทินัม และโลหะผสมแพลทินัมนิกเกิล
การวิเคราะห์ธาตุเชิง กระจายพลังงานของโลหะทุกชนิดรวมถึง ออกซิเจน กับ คาร์บอนใน
ตัว เร่ งปฏิกิริ ยา ภาพถ่ายจากกล้ องจุ ล ทรรศน์อิเล็ กตรอนแบบผ่ านพบขนาดของตัว เร่ง
ปฏิกิริยาประมาณ 3-8 นาโนเมตรประสิทธิภาพทางไฟฟ้าทดสอบด้วยเซลล์เดี่ยวพบว่า
ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมให้ค่าทางไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล
คาสาคัญ : ตัวเร่งโลหะอัลลอยด์ วิธีไมโครเวฟ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดแมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน
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Abstract
This research investigated the synthesis by microwave of Pd-base
binary alloy cathode catalysts on carbon Vulcan XC-72 for use with a proton
exchange membrane fuel cell (PEMFC). Binary compound catalysts based on
Pd alloyed with first row transition metals were employed to improve the
activity of the oxygen reduction reaction (ORR) in the fuel cells because of
the absence of subsequent particle agglomeration after lengthy running
times. In this research, 20% wt platinum metal and platinum-nickel alloy
were prepared on the treated carbon Vulcan XC-72 (the carbon surface was
treated with hydrogen peroxide) using the microwave method in ethylene
glycol. Powder X-ray diffraction (XRD) was used to confirm the formation of
alloys of Pt and PtNi phases, and energy dispersive spectrometry (EDS)
analysis indicated that all of the metals were detected (together with
oxygen and carbon). Transmission electron microscopy (TEM) showed that
the particle size of the catalysts was in the range of 3-8 nm. Electrochemical
tests using single cell tests indicated that the Pt catalyst was present at a
greater density than was the PtNi catalyst.
Keywords: metal alloy catalysts, microwave method, proton exchange
membrane fuel cell
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บทนา
จากปัญหามลภาวะสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้พลั งงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ รวมไปถึงราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องปริมาณน้ามันปิโตรเลียมที่เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้
แล้วหมดไปไม่สามารถนากลับมาใช้อีก ใกล้จะหมดไปจากโลก แหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
เป็ น มิตรและไม่ก่อ มลพิษกับ สิ่ งแวดล้ อม จึงเป็นสิ่ งที่ ก าลั งเป็นที่ส นใจ เช่น พลั งงานจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อน และพลังงานอื่น ๆ โดยเฉพาะพลังงานไฮโดรเจน
ที่สามารถถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุปกรณ์เปลี่ยนรูปพลังงาน
ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานสาคัญในอนาคต อุปกรณ์ชนิดนั้นคือเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์
เชื้ อ เพลิ ง คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถเปลี่ ยนพลั ง งานจากทางเคมี เ ป็ น กระแสไฟฟ้ า
(Electrochemical energy conversion device) โดยแปรสภาพก๊าซไฮโดรเจน (H2) และ
ออกซิเจน (O2) ให้กลายเป็นน้า (H2O) ซึ่งในกระบวนการนี้จะมีการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้น ตราบ
เท่าที่ เซลล์ เชื้อเพลิงจะสามารถรับสารไฮโดรเจนและออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่
สิ้นสุดทาให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเมื่อมีสารทั้งสองชนิดไหลผ่านในตัวเซลล์จึงเป็น
ที่คาดหวังว่าจะสามารถผลิตและนาไปประยุกต์ใช้กับที่พักอาศัยและยวดยานพาหนะได้
เซลล์เชื้อเพลิงมีหลายชนิดแต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมม
เบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หรือเซลล์เชื้อเพลิงชนิดที่มีพอลิเมอร์เมมเบรนเป็นอิเล็กโทรไลต์
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell or Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cell; PEMFC) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพีอีเอ็ม เนื่องจากให้กาลังไฟฟ้าสูง
ทางานได้ที่อุณหภูมิต่า (50-80C) อีกทั้งโครงสร้างไม่ซับซ้อน ประกอบกับบารุงรักษาได้ง่าย
และสามารถปรับค่ากาลังไฟฟ้าได้รวดเร็วตามที่ต้องการ PEMFC ถูกนาไปประยุกต์ใช้งาน
หลายด้าน เช่น ในรถยนต์ อาคารสานักงาน หรือใช้เป็น เซลล์เชื้อเพลิงขนาดพกพาในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือโดยใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน (Hoogers, 2003)
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงสามารถสังเคราะห์ได้หลายวิธีด้วยกันเช่น วิธีการเผา
ภายใต้บรรยากาศไฮโดรเจนและไนโตรเจนวิธีการรีฟลัก วิธีการรีดิวส์ วิธีการทางไมโครเวฟ
โดยงานวิจัยนี้สนใจที่จะทาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีทางไมโครเวฟเนื่องจากเป็นวิธี
ที่สามารถสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีขนาดเล็ก การกระจายตัวที่ดี และเป็นวิธีที่ใช้เวลาสั้น
ในการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจะใช้เป็นแพลทินัมเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากในเซลล์เชื้อเพลิง แต่เนื่องจากแพลทินัมนั้นมีราคาสูง
จึงทาให้ต้นทุนการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงสูงไปด้วย อีกทั้งเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ตัวเร่งปฏิกิริยา
แพลทินัมนั้นจะเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ทาให้ประสิทธิภาพของเซลล์
เชื้อเพลิงนั้นลดลง(Vielstic et al., 2003) คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคา
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ถูกกว่าและสามารถทดแทนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม ได้โดยใช้โลหะชนิดอื่นมาผสมกับโลหะ
แพลทินัมเพื่อใช้เตรียมสาหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน อนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะอัลลอยด์สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากใช้ปริมาณ
โลหะแพลทินัมที่น้อย ลดการรวมกลุ่มกันของอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทาให้มีพื้นที่ผิวในการ
เกิดปฏิกิริยาที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงนั้นลดลงลง (Kamarudin et al.,
2013) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ ศิวัชและคณะ (2562)
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะอัลลอยด์แพลทินัมนิเกิลที่สามารถใช้เป็นขั้วแคโทด
สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
วิธีดาเนินการวิจัย
ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล สามารถทาการสังเคราะห์ ด้วยวิธีไมโครเวฟที่
อัตราส่วน 1:1 ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะอัลลอยด์ต่อตัวรองรับคาร์บอน โดยทาการเตรียม
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ได้ผ่าน
การปรับปรุงพื้นผิวด้วยวิธีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การเตรียมดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น
2 ส่วนคือ 1. การปรับปรุงพื้นผิวของคาร์บอนและ 2. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธี
ไมโครเวฟ
1. ขั้นตอนการเตรียมตัวรองรับคาร์บอนทาโดยนาคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72
มาผสมกับกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ โดยทาการกวนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทาการกรองแล้วล้างด้วยน้ากลั่น หลังจากนั้นนามาผสม
กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
2 ชั่วโมง ทาการกรองแล้วล้างด้วยน้ากลั่น จากนั้นผสมเข้ากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ความ
เข้มข้น 4 โมลาร์ ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง นามากรองแล้วล้างด้วยน้ากลั่น
และเอทานอล อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นนาตัวรองรับคาร์บอน
ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวแล้วไปทดสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (IR,
8001 PC Shimadz)
2. ขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมร้อยละ 20 โดยน้าหนัก บนตัว
รองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ถูกปรับปรุงพื้นผิวแล้ว ทาการเตรียมเอทิลีนไกลคอล
ที่ปรับค่าความเป็นกรดเบสเท่ากับ 9 ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มาผสมกับคาร์บอนที่ถูก
ปรับปรุงพื้นผิว จากนั้นเติมเฮกซะคลอโรแพลทิเนท(Hexachloplatinate) ในอัตราส่วนตัว
รองรับคาร์บอนต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมร้อยละ 20 โดยน้าหนัก ที่อัตราส่วน 1:1 และ
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นาเข้าเครื่องไมโครเวฟ กาลัง 800 W เวลา 1 นาที หยุด 3 นาที 3 ครั้ง ทาซ้า 20 ครั้ง
หลังจากนั้นทาการกรองแล้วล้ างด้วยเอทานอล นาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1 คืน ในส่วนการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิเกิล ก็ทาเช่นเดียวกับวิธี
ข้างต้น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ ได้จะถูกนาไปทดสอบหาวัฏภาคของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ (XRD, D500/D501 Siemen) ดูพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, JSM-5910LV JEOL) และหาชนิดของ
ธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยสเปคตรัมของการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS, INCA,
The Microanalysis Suite Issue-16) หาขนาดของอนุภาคด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM, JSM-2010 JEOL) และนาไปทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเซลล์เดี่ยว
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
ตัวรองรับคาร์บอนที่ถูกปรับปรุงพื้นผิวเมื่อนามาทดสอบหาหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิค
อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีได้ผลดังภาพที่ 1 ซึง่ ผลทีไ่ ด้พบสัญญาณสเปกตรัมของคาร์บอนที่ทา
การปรับปรุงพื้นที่ผิวแล้วที่เลขคลื่น ของหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิก (–C(=O)–O–) ที่ 1560
cm-1 หมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิล (-C=O) และคาร์บอกซิลิกที่ 1670 cm-1 เกิดจากเติมไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารออกซิไดส์ที่แรงลงไปทาให้พบหมู่ฟังชันคาร์บอกซิลิกบนพื้นผิวของ
คาร์บอน (Chen et al., 2010) โดยที่หมู่ฟังก์ชันนี้จะช่วยในเรื่องทาให้ ชั้นระหว่างแผ่น
คาร์ บ อนเกิ ด การขยายห่ า ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารกระจายตั ว ของอนุ ภ าคที่ เ ติ ม เข้ า ไปดี ขึ้ น
(Thungprasert et al., 2011)

ภาพที่ 1 แสดงสเปกตรัมของคาร์บอนหลังทาการปรับปรุงพื้นผิวด้วยเทคนิค IR
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ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค XRD ได้ผลดังภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสีจากกราฟเอกซ์ของคาร์บอนที่ตาแหน่ง 2=25.34 องศา รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
ของโลหะแพลทินัม ที่ตาแหน่ง 2=40.82 องศา และรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ของ
โลหะแพลทินัมนิเกิล ที่ตาแหน่ง 2=41.26 องศา (Züttel et al., 2008) สรุปได้ว่าสามารถ
ยืนยันการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองชนิด สามารถเตรียมได้ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟได้
โดยมีเอทิลีนไกลคอล (EG) ทาหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน คลื่นไมโครเวฟทาให้ตัวทาละลาย
EG แตกตัวให้อิเล็กตรอนและทาให้ไออนของโลหะในสารละลายสามารถรับอิเล็กตรอนเกิด
เป็นโลหะดังสมการที่ 1 และ 2 แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ตัวเร่งด้วยเทคนิคไมโครเวฟ

PtNi
Pt

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาของโลหะ
โลหะแพลทินัมและแพลทินัมนิเกิล บนตัวรองรับรับคาร์บอนด้วยเทคนิค XRD
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ก

ข

ภาพที่ 3 แสดงรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนผงคาร์บอน (ก) และแพลทินัมนิกเกิลบนผง
คาร์บอน (ข) ด้วยเทคนิค SEM
ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาของโลหะโลหะแพลทินัม และแพลทินัมนิเกิลบนตัว
รองรับคาร์บอนด้วยเทคนิค SEM แสดงดังภาพที่ 3 พบตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้กระจายตัว
อยู่ บ นผิว ของคาร์ บ อนเป็ นบริ เวณบางส่ว นยังคงไม่ชัดเจนเนื่ องจากขีดความสามารถของ
เครื่องมือต้องใช้การยืนยันการกระจายตัวเพิ่มเติมจากเทคนิค TEM ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4 เมื่อ
ทาการศึกษาการกระจายตัวของธาตุต่าง ๆ บนตัวรองรับคาร์บอนด้วยเทคนิค EDS แสดงดัง
ตารางที่ 1 สามารถยืนยันการกระจายตัวของธาตุ คาร์บอน ออกซิเจน แพลทินัม และนิกเกิล
ในตัว เร่ งปฏิกิริ ย าที่ ทาการสั งเคราะห์ ไ ด้ ซึ่ งตรงกับที่ตั ว เร่ง ปฏิกิริ ยาที่สั งเคราะห์ ขึ้ น และ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD
ตารางที่ 1 แสดงชนิดและปริมาณของธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาจากเทคนิค EDS
สารตัวอย่าง
Pt/C
PtNi/C

ธาตุ (ร้อยละโดยน้าหนัก)
คาร์บอน ออกซิเจน แพลทินัม นิกเกิล
90.93
6.84
2.23
74.06
18.19
4.72
3.03
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ภาพที่ 4 แสดงรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนผงคาร์บอน (ก) และแพลทินัมนิกเกิลบนผง
คาร์บอน (ข) ด้วยเทคนิค TEM
การวิเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ สังเคราะห์ ได้ด้วยเทคนิค TEM แสดงดังภาพที่ 4
พบว่ามีตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิกเกิล มีขนาดเล็กและกระจายตัว อยู่บนตัว
รองรั บ คาร์ บ อน ซึ่ ง เป็ น การยื น ยั น ว่ า วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค ไมโครเวฟสามารถ
สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็กและกระจายตัวได้ดี จะเห็นได้ว่า ตัวเร่งปฎิกิริยาที่
เตรียมได้นั้นมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมออีกทั้งอนุภาคของตัวเร่งปฎิกิริยาที่ได้ยังมีขนาด
เล็ก ไม่เกาะกลุ่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีไมโครเวฟสามารถที่จะเตรียม
ตัวเร่งปฏิกิริยาให้กระจายตัวบนตัวรองรับคาร์บอนได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียม
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสารละลายที่ ใ ช้ โ ซเดี ย มโบโรไฮดรายเป็ น ตั ว รี ดิ ว ส์ (ศิ วั ช
และคณะ, 2562) เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา
แพลทินัมมีการกระจายตัวได้ดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิเกิลบนตัวรองรับคาร์บอน ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแพลทินัมมีขนาด 3.02 ± 0.41 nm และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลมีขนาด
7.21 ± 0.32 nm ทั้งนีส้ ามารถยืนยันการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวว่าได้ขนาดอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กระดับนาโนด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถให้ความร้อนที่รวดเร็ว ทาให้
เกิด Nuclei มากมาย ลดอัตราการเติบโตของขนาดอนุภาคทาให้สามารถสังเคราะห์ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็กและกระจายตัวได้ดี จากขนาดของตัวเร่งปฏิกิยาทั้งสองพบว่ามีความ
เหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้เ ป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิกิ ริ ย าในการทดสอบเซลล์ เ ชื้อ เพลิ งชนิ ด แมมแบรน
แลกเปลี่ ย นโปรตอนเนื่ องจากตัว เร่ งปฏิกิริ ย ามีขนาดเล็ กระดับนาโนเมตรซึ่งทาให้ ตัว เร่ ง
ปฏิกิริยามีพื้นที่ผิวในการทาปฏิกิริยามากตามไปด้วย
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ภาพที่ 5 แสดงกราฟค่าทางไฟฟ้าระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแพลทินัมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล
จากการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก
เปลี่ ย นโปรตรอน โดยทาการเปรี ย บเทีย บกันระหว่ า งตัว เร่งปฏิกิริ ยาแพลทินั มกับตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิลที่ขั้วไฟฟ้าแคโทด ส่วนขั้วไฟฟ้าแอโนดได้ใช้ตัวเร่งปฏิ กิริยาเดียวกัน
คือตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม ทางการค้า พบว่าได้ผลดังภาพที่ 5 ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล โดยที่ความต่างศักย์เริ่มต้นของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ขั้ว แคโทดเป็ นตัว เร่ งปฏิกิริยาแพลทินัมคือ 1.08 V ทั้งนี้อาจเป็นผล
เนื่องมาจากการกระจายตัวบนตัวรองรับคาร์บอนที่ดีกว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิเกิล ที่ให้
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเริ่มต้นอยู่ที่ 0.69 V อนึ่งอาจเกิดจากการที่อนุภาคของก๊าซไฮโดรเจนที่
มีขนาดเล็กว่า 3 อังสตรอม อาจจะเกิดการแพร่ผ่านแผ่นเมมแบรนเป็นผลทาให้ค่าศักย์ไฟฟ้า
เริ่ มต้ น เกิด การลดลงไม่เ ท่า กับ +1.27 V ตามปฏิ กิริ ยารีดั กชั นของออกซิ เจนที่ เกิ ดผ่ า น
ปฏิกิริยา 4 อิเล็กตรอนตามทฤษฎี (Barbir, 2005) แต่เมื่อเริ่มดึงกระแสไฟฟ้าออกจากเซลล์
การลดลงของความต่ า งศั ก ย์ ข องตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าแพลทิ นั ม ลดลงเร็ ว กว่ า ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
แพลทินัมนิกเกิล เนื่องจากความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาฝั่งไฮโดรเจนเกิดเร็วกว่าออกซิเจนมาก
ทาให้ศักย์ไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว ต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล ที่ค่อย ๆ ลดลง
อย่างช้า ๆ แสดงถึงความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาในการทางาน (Gottesfeld et al., 1997)
และเมื่อดึงกระแสมากกว่า 0.5 A พบว่า ตัว เร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล มีแนวโน้ม ให้
ศักย์ไฟฟ้ามากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมสังเกตได้จากความชันของการลดลงของความต่าง
ศักย์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิกเกิล จะมีความชันน้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม นั่น
แ ส ด ง ว่ า ตั ว เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า แ พ ล ทิ นั ม นิ ก เ กิ ล มี แ น ว โ น้ ม เ ป็ น ตั ว เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ ดี
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเป็นโลหะอัลลอยของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมนิเกิลที่เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่เกิดการรวมกันของอนุภาคเหมือนโลหะแพลทินัมซึ่งจะทาให้ลดพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยา
ในเซลล์เชื้อเพลิงทาให้มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลง (Thungprasert et al., 2014)
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพลทินัมนิกเกิลร้อยละ
20 โดยน้าหนัก บนตัวรองรับคาร์บอนชนิด Vulcan XC-72 ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีไมโครเวฟในสารละลายเอทิลีนไกลคอล ผลการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิ ค XRD แสดงรู ป แบบการเลี้ ย วเบนด้ว ยรังสี เอกซ์ ยืนยัน เฟสของโลหะแพลทินั ม
แพลทินัมนิกเกิล และคาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา ผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุด้วยเทคนิค
EDS พบโลหะทุกชนิด รวมถึงออกซิเจนกับ คาร์บอนในตัวเร่งปฏิกิริยา ภาพถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบผ่านแสดงขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในช่วงระหว่าง 3-8 นาโน
เมตรประสิทธิภาพทางไฟฟ้าทดสอบด้วยเซลล์เดี่ยวพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งแพลทินัมและ
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