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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ นสองระยะคือ ในช่วงต้ นและในช่วงท้ าย โดยที่ในช่วงต้ นนี้ เป็ น
การศึกษาการปรับปรุงสมบัติโดยเฉพาะทางไฟฟ้ าของสารอิเล็กโทรไลต์สาหรับใช้ ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดอิเล็ก
โทรไลต์ของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell) ซึ่งเป็ นเซลล์เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการกาเนิดไฟฟ้ าสูงที่สดุ
เมื่อเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โดยสารอิเล็กโทรไลต์ท่นี ามาศึกษาประกอบด้ วยสารกลุ่มเซอร์โคเนียเป็ น
ฐานและสารกลุ่มซีเรียเป็ นฐาน สารทั้งสองกลุ่มนี้มีพ้ ืนฐานปัญหาที่แตกต่างกัน ในช่วงท้ายเป็ นการพัฒนาการ
ขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงที่มีรูปแบบต่างๆ
และการพัฒนาระบบการวัดสมบัติทางไฟฟ้ าของเซลล์ในบรรยากาศ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน
สารกลุ่มเซอร์โคเนียเป็ นฐาน เป็ นเซรามิกที่มีค่าการนาไอออนที่ดีในช่วงอุณหภูมิสูง การทดลองใน
ส่วนนี้เป็ นการทดลองโดยใช้ วิธกี ารเผาผนึกแบบสถานะของแข็ง
และใช้ การขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูปชิ้นงาน
ผู้วิจัยได้ ศึกษาการขึ้นรูปเซรามิกกลุ่มนี้ให้ มีโครงสร้ างแบบแก่นและเปลือกโดยกระบวนการเคลือบด้ วย
สารละลายอื่นๆ เช่น ซีเรียและอิตเทรีย เพื่อให้ สารมีโครงสร้ างแก่นเป็ นเตตราโกนอลและเปลือกเป็ นคิวบิกที่มี
การนาไอออนที่ดี การทดลองสามารถนาไปสูการขึ้นรูปให้ มีโครงสร้ างดังต้ องการได้ เมื่อใช้ สภาวะในการ
ทดลองที่เหมาะสม ส่วนสารกลุ่มซีเรียเป็ นฐานผู้วิจัยได้ พยายามปรับปรุงความสามารถในการนาไอออน เพื่อใช้
ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง โดยการทดลองใช้ สารซีเรียเจือด้ วยซามาเรีย แกโดลิเนีย และอิทเทรีย และทาเติม
สารช่วยในการเผาผนึกเช่นโคบอลต์ออกไซด์และเฟอริกออกไซด์ลงไป การทดลองพบว่าการเติมสารโคบอลต์
ออกไซด์ลงในสารซีเรียเจือด้ วยซามาเรีย ในปริมาณเพียง 1% สามารถช่วยลดอุณหภูมิในการเผาผนึกลงได้ ถึง
200 C และยังทาให้ สารอิเล็กโทรไลต์มีค่าการนาไอออนที่ดีข้ นึ กว่าเดิมและมีค่าการนาไอออนภายในเกรน
เป็ น 1.14x10-3 ต่อโอห์ม.เซนติเมตร ค่าการนาไอออนบริเวณขอบเกรนเป็ น 4.1x10-4 ต่อโอห์ม.เซนติเมตร
จึงมีค่าการนาไอออนรวมเป็ น 3.0x10-4 ต่อโอห์ม.เซนติเมตร ที่อุณหภูมิการวัด 350 ºC
การทดลองขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงในงานวิจัยนี้ทาเป็ นหลายรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การขึ้นรูปโดยใช้ เหล็กกล้ าไร้ สนิมพรุนเป็ นฐานรองรับ พบว่าปัญหาหลักของการขึ้นรูปคือ
การทาให้ ช้ันอิเล็กโทรไลต์มีการผนึกตัวสูง ทั้งนี้ปัญหาที่พบคือเหล็กกล้ าไร้ สนิมมีรูพรุนระหว่างอนุภาคขนาด
ใหญ่เนื่องจากเป็ นโลหะอุตสาหกรรม มีราคาถูกและขนาดอนุภาคใหญ่ ทาให้ การหดตัวน้ อย การแก้ ปัญหาโดย
การใช้ ตัวรองรับโลหะที่สังเคราะห์โดยวิธกี ารเคมีเพื่อให้ มีขนาดอนุภาคที่เล็กลงน่าจะแก้ ปัญหานี้ได้ แต่ในทาง
กลับกันจะทาให้ ราคาของเซลล์สงู ขึ้นด้ วย
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รูปแบบที่ 2 การขึ้นรูปโดยใช้ เซรามิกเซอร์โคเนียอิเล็กโทรไลต์หรือ 8YSZ เป็ นตัวรอง ทาการขึ้นรูป
เซลล์โดยศึกษาผลของโครงสร้ างทางจุลภาคของชั้นอาโนดสองชนิดคือชนิด Ni-10GDC และ Ni/Co10GDC โดยใช้ คาโทดมาตรฐานเหมือนกันในทุกการทดลอง คือสาร lanthanum strontium cobalt ferrite
(LSCF) ทั้งนี้ศึกษาผลการเปลี่ยนโครงสร้ างทางจุ ลภาค ในการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆในการเตรียมอาโนด
Ni-GDC ได้ แก่ ระบบของสารยึดเกาะ ปริมาณสารยึดเกาะ เวลาในการบดสารอาโนด และปริมาณของ Ni ซึ่ง
เป็ นเฟสที่นาไฟฟ้ าแบบอิเล็กโทรนิกส์ ต่อสมบัติทางไฟฟ้ าของเซลล์ พบว่า อาโนดที่มีค่าการนาไฟฟ้ าสูงที่สดุ
วัดในช่วงอุณหภูมิ 600-800 C อยู่ท่ี 12.37102 -13.97102 S.cm-1 ค่าความต่างศักย์ของวงจรเปิ ดใน
ทุกเซลล์มีค่าใกล้ เคียงกันโดยไม่ข้ นึ กับชนิดของอาโนดที่ใช้ และค่ากาลังไฟฟ้ าสูงสุดเมื่อมีการจ่ายกระแสและ
ต่อตัวต้ านทานให้ กบั วงจรคือ 99 mW.cm-2 ในการปรับเปลี่ยนสารอาโนดจาก Ni เป็ นโลหะผสม Ni1-xCoxO
(x= 0.25-0.75) เพื่อปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้ าของอาโนด ในการทดลองนี้พบว่าอาโนดที่มีค่า x = 0.25 ค่า
กาลังไฟฟ้ าสูงสุดที่ 800 C เมื่อมีการจ่ายกระแสและต่อตัวต้ านทานให้ กบั วงจรคือ 111 mW.cm-2
รูปแบบที่ 3 การขึ้ นรูปโดยใช้ตวั รองเซรามิกพรุนชนิดอลูมินาเป็ นฐาน ขึ้ นรูปโดยใช้การ เทหล่อ
ลงในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์และการรีดออกเป็ นท่อ
หล่อลงในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์

ผลการทดลองพบว่าการใช้เตรียมท่อด้วยวิธีการเท

ให้ท่อทีม่ ีความหนามากเกินไปและการควบคุมความหนาทาได้ยาก

ดังนั้นการรีดเป็ นท่อจึ งพบว่ามีความเหมาะสมกว่า ในการทดลองใช้แป้งมันและ methyl cellulose (MC)
เป็ นสารสร้างรูพรุน การเตรียมวัสดุอาโนดทาโดยใช้สารเซอร์เมตระหว่างสาร 10GDC และ NiO โดยสาร
10GDC นี้ เตรียมโดยวิธีการโซลเจลแบบเผาไหม้ พบว่าอนุภาคทีไ่ ด้มีขนาด 10-30 nm และสามารถ
เผาผนึกได้ทีอ่ ุณหภูมิ 1300 ซ. การทดลองเบื้ องต้นโดยการฉีดพ่นวัสดุอาโนดลงบนท่ออะลูมินาพบว่ามี
ปัญหาการหลุดร่อนหลังการเผา จึ งปรับใช้ตวั รองเป็ นแบบแผ่น เมือ่ ทดลองนาตัวรองทีม่ ีการเคลือบสาร
อาโนดลงไปไปเผา พบว่าเกิดชั้นของสารนิเกิลสปิ เนลทีม่ ีความหนาแน่นสูง คัน่ กลางระหว่างชั้นอาโนด
และชั้นอลูมินา ซึ่งอาจทาให้เกิดขัดขวางการไหลของแก๊สเข้าสู่ช้ นั อาโนดและอิเล็กโทรไลต์ได้ เมือ่ ทดลอง
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เคลือบชั้นคาโทดลงบนตัวรองอลูมินาพบว่าเกิดสารแปลกปลอมเช่นเดียวกัน ดังนั้นการนาวัสดุรองอลูมิ
นาไปใช้งานจึ งไม่สารถทาได้
รูปแบบที่ 4 เซลล์เชื้อเพลิงโดยมีวัสดุผสมนิกเกิล-นิกเกิลสปิ นเนล (Ni-NiAl2O4) เป็ นตัวรองรับ
โดยมี Ni-8YSZ เป็ นขั้วแอโนด 8YSZ เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์ โลหะแพลตทินัมเป็ นขั้ว การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางไฟฟ้ า และสมบัติทางกลของตัวรองรับ NiO-NiAl2O4 ที่อตั ราส่วนนิกเกิลออกไซด์ 50,
55 และ 60 Wt% โดยใช้ สัญลักษณ์ 50NO50NS, 55NO45NS และ 60NO40NS ตามลาดับ หลังการเผา
อบผนึกที่ 1400 C และเผารีดักชันที่ 800 C เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ภายใต้ บรรยากาศแก๊สไฮโดรเจน พบว่า
การเพิ่มปริมาณนิกเกิลออกไซด์ในตัวรองรับ NiO-NiAl2O4 พบว่าเซลล์เดี่ยวที่ใช้ ตัวรองรับ 60NO40NS
แสดงประสิทธิภาพต่าสุด โดยให้ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าประมาณ 43.3 mW/cm2 ที่อุณหภูมิ 800 C
เนื่องจากพบรูพรุนและรอยแตกเกิดขึ้นในชั้นอิเล็กโทรไลต์ของ 8YSZ ในขณะที่ช้ันอิเล็กโทรไลต์ท่ผี นึกตัวได้ ดี
สาหรับเซลล์เดี่ยวที่ใช้ ตัวรองรับ 55NO45NS สามารถแสดงค่าความหนาแน่นกาลังไฟฟ้ าสูงสุดประมาณ
94.5 mW/cm2 ที่อุณหภูมิ 800 C

