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โมเลกุล ดวยโปรแกรม AMBER9 โดยใชเทคนิคการจําลองแบบผสมระหวางกลศาสตรควอนตัมและ
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โปรตอนทําใหกระบวนการสงผานโปรตอนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หลังจากนั้นไดทําการระดมยิงผิวเมม
เบรนดวยลําไอออนของอารกอนพลังงาน 10 keV และเทคนิคการเคลือบฝงไอออนแบบจุมในพลาสมา
ของอารกอนดวยแรงดันไฟฟาไบแอส -2.5 kV ความถี่ 200 Hzโดยใชโดสไอออนในชวง 1014 – 1016
ion/cm2 เมื่อนํามาวิเคราะหดวยเทคนิค AFM พบวาผิวเมมเบรนมีความขรุขระเพิ่มขึ้นจาก 0.888 nm
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มีการเพิ่มขึ้นของพันธะ C = O ซึ่งมีชวงของเลขคลื่น 1725 – 1885 cm-1 ผลการวัดมุมสัมผัสแสดงให
เห็นวาสภาพไมชอบน้ําลดลงเล็กนอยโดยมุมสัมผัสลดลงจาก 80 องศาเปน 64 องศาเมื่อถูกระดมยิง
ดวยไอออน และเมื่อนําไปทดสอบอิมพิแดนซกระแสสลับ พบวามีคาสภาพนําโปรตอนลดลง 20 %
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เมมเบรน ในสวนการพัฒนาระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวนั้นไดทําการพัฒนาระบบทําความชื้น
กาซโดยเปลี่ยนจากแบบฟองอากาศเปนแบบเยื่อเลือกผานซึ่งใหความชื้นไดดีกวามาก ทั้งยังไดพัฒนา
ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยทําการควบคุมผานคอมพิวเตอรซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิของทอนํากาซ
และเซลลเชื้อเพลิง และอัตราการไหลของกาซไดอยางดี นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผลการวัดแบบ
เปนปจจุบันและเก็บขอมูลเพื่อนํามาเขียนกราฟระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาได ขณะนี้ที่อาคาร
วิ จั ย นิ ว ตรอนพลั ง งานสู ง ได มี ร ะบบทดสอบเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง เดี่ ย วที่ มี ม าตรฐานเที ย บเท า กั บ ITRI
(Industrial Technology Research Institute of Taiwan) ซึ่งยืนยันไดจากการเปรียบเทียบผลการวัด
สมรรถนะเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวโดยใชระบบทดสอบของเราและผลที่สงจาก ITRI ซึ่งใหผลการทดสอบ
เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง เหมื อ นกั น ระบบทดสอบเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด พั ฒ นาขึ้ น นี้ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ หลั ก ใน
การศึกษาและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในอนาคตตอไป

ง

Abstract
This research is about the search of a performance improvement of a single
polymer electrolyte fuel cell by energetic argon ion bombardment on membrane surface
and an upgrading of a single cell test station. First, a molecular dynamic simulation
with AMBER9 software has been performed by using quantum mechanic and molecular
dynamic technique. The results show that there presented nano-scale craters on the
surface after bombardment of ions. This causes an increasing of roughness of the
surface, which results in a higher surface area. It was found that the sulfonate groups
in Nafion chains were collected in the region that ions are embedded. This may cause
nano crater, which can be occupied by water molecules and protons, and result in
higher proton conductivity. After the computer simulation, membrane surface were
bombarded by two techniques. One is a 10 keV argon ion beam and the other one is
the -2.5 kV, 200 Hz pulsed plasma immersion ion implantation and deposition. Ion
fluent were varied between 1014 – 1016 ion/cm2. The AFM results showed that the
roughness of membrane increased from 0.888 nm to 1.874 nm, hence increasing of
membrane surface area. It is expected that the performance of the fuel cell would be
increased from the increasing of the surface area. Results from FTIR analysis showed
that there is merely small effect to sulfonate groups on the membrane surface after ion
bombardment. However, it is found that there is an increasing of C = O bond,
wavelength 1725 – 1885 cm-1. Contact angle measurement showed that the contact
angle decreased from 80 degree to 64 degree after the treatment. The membrane
surface is less hydrophilic. AC impedance analysis results showed that the proton
conductivity decreased by 20% after plasma treatment and 66% after ion beam
bombardment. After that, as-received and treated membranes were assembled in
single cell units and the performances of those were compared. It was found that the
performance of the fuel cell using treated membranes were poorer than the untreated
one, which conflicts with our hypothesis. This might be due to chemical bond breaking
of some essential bonding for proton conduction. The single cell test station has been
upgraded by utilizing membrane-type gas humidifiers, instead of bubble-type ones,
which give higher relative humidity. Essential parameters to run fuel cells can be
controlled via a computer which can control gas tube and cell temperature and the gas
flow rate. It can also show the real-time results of current, voltage and power produced
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by the cell. Moreover, the data can be taken via the computer to plot I-V curve. Now
we can say that we have a standard single cell test station. This is confirmed by
comparing the performance of the same single cell measured by both our test station
and a standard test station at ITRI (Industrial Technology Research Institute of Taiwan).
The results showed the similar cell performance. The test station is a key instrument in
fuel cell study and development in the future.
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ตารางที่ 4.8 แสดงขอแตกตางในการทดลอง
ตารางที่ 4.9 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ in-situ
ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองวัดคาอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ in-situ
ตารางที่ 4.11 ตัวแปรทีเ่ กี่ยวของกับการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ
ตารางที่ 4.12 ผลการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ
ตารางที่ 5.1 แสดงตัวแปรและสงผลตอเซลล
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เรื่อง

หนา

รูปที่ 1.1 รถยนต Mercedes-Benz A-Class ขับเคลื่อนดวยพลังงานจากเซลลเชือ้ เพลิง
รูปที่ 1.2 รถเมลตนแบบของบริษัท ISE corporation
รูปที่ 1.3 รถยนต Ford Focus จาก Vancouver Fuel Cell Vehicle Program.
รูปที่ 1.4 PEMFC ผลิตไฟฟาสําหรับอาคาร ขนาด 5 kW (ซาย)
และ เปนสถานีไฟฟายอย ขนาด 250 kW (ขวา) ใน USA.
รูปที่ 1.5 เซลลเชื้อเพลิงแบบพกพา ยี่หอ jadoo XRT ขนาด 100 วัตต
ใหไฟกระแสสลับ110 โวลต หรือ กระแสตรง 12 โวลต
จายกําลังไฟได 2200 วัตต-ชั่วโมง (ซาย)
เซลลเชื้อเพลิงแบบ DMFC ของ Toshiba ใหกําลังไฟ 100 มิลลิวตั ต (ขวา)
รูปที่ 1.6 Polarization curve ของเซลลเดี่ยวที่จะนําไปประกอบเปนหอเซลล
รูปที่ 1.7 โครงสราง PEMFC อยางงายแสดงการไหลเขาของ H2 ในฝง แอโนด
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และ O2 ในฝงแคโทด เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี แลวเกิดน้ําในฝงแคโทด
และเกิดกระแสไฟฟาวิ่งไหลออกจากแอโนดไปมอเตอร (load) ภายนอก
รูปที่ 2.1 โมเดลระบบผลึกขนาดเล็กของแนฟออนเมมเบรน
รูปที่ 2.2 โมเดลระบบผลึกขนาดใหญของแนฟออนเมมเบรน
รูปที่ 2.3 โครงสรางการจําลองดวยการยิงดวยไอออน Ar+ แบบแผง 9 x 9 ไอออน
แตละไอออนหางกันดวยรัศมี 5R
รูปที่ 2.4 การระดมยิงไอออนบนผลึกแนฟออนขนาดใหญ
ดวยปริมาณไอออน 2.17x1015 ไอออน/cm2
รูปที่ 2.5 โครงสรางแนฟฟออนขนาดใหญหลังการยิง Ar+ จํานวน 9 ไอออน
ดวยพลังงาน1200
รูปที่ 2.6 โครงสรางแนฟฟออนขนาดใหญหลังการยิง Ar+ จํานวน 99 ไอออน
ดวยพลังงาน 1200 eV
รูปที่ 2.7 การกระจายตัวของความยาวพันธะ C-C ระบบพลังงานไอออนตางๆ
รูปที่ 2.8 การกระจายตัวของความยาวพันธะ C-S ที่ระบบพลังงานไอออนตางๆ
รูปที่ 2.9 กราฟระหวางพลังงานไอออนที่ระบบตางๆ และจํานวนพันธะที่แตก
รูปที่ 2.10 ผลการทดลองยิงไอออนบนผิวหนาแนฟออน
รูปที่ 3.1 เครือ่ งระดมยิงลําไอออน
รูปที่ 3.2 กลองจุลทรรศนแรงอะตอม
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รูปที่ 3.3 เครือ่ งฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด
รูปที่ 3.4 กลองจุลทรรศนถายภาพหยดน้ํา
รูปที่ 3.5 ชุดวัดอิมพิแดนซกระแสสลับ
รูปที่ 3.6 แผนผังขั้นตอนการทําความสะอาดและเพิ่มหมูซัลโฟเนตแกเมมเบรน
รูปที่ 3.7 แสดงแผนผังเครื่อง plasma immersion ion implantation and deposition
รูปที่ 3.8 แสดงแผนผังการ hot pressing สําหรับ PEM Fuel cell
รูปที่ 4.1 ภาพถายพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอมของ
(ก) เมมเบรนที่ไมถูกระดมยิงและเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยไอออน
(ข) 1014 ions/cm2 (ค) 1015 ions/cm2 และ (ง) 1016 ions/cm2
รูปที่ 4.2 ปริมาณความหนาแนนไอออนตอสภาพความขรุขระของเมมเบรน
รูปที่ 4.3 ปริมาณความหนาแนนไอออนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวของเมมเบรน
รูปที่ 4.4 สเปกตรัมของเมมเบรนจากฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตรสโกป
รูปที่ 4.5 โครงทางเคมีของแนฟออนเมมเบรน
รูปที่ 4.6 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง
รูปที่ 4.7 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง
ดวยลําไอออน 1014 ions/cm2
รูปที่ 4.8 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง
ดวยลําไอออน 1015 ions/cm2
รูปที่ 4.9 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง
ดวยลําไอออน 1016 ions/cm2
รูปที่ 4.10 สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงและไมถูกระดมยิง
ในชวงเลขคลืน่ 1200-2600
รูปที่ 4.11 ภาพถายหยดน้ําดวยกลองจุลทรรศน (ก) เมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง
และเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยไอออน (ข) 1014 ions/cm2
(ค) 1015 ions/cm2 และ (ง) 1016 ions/cm2
รูปที่ 4.12 กราฟแสดงผลกระทบของความหนาแนนไอออนที่มีตอคามุมหยดน้ํา
รูปที่ 4.13 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Untreated Nafion 117
รูปที่ 4.14 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 30 นาที
รูปที่ 4.15 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 60 นาที
รูปที่ 4.16 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 90 นาที
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รูปที่ 4.17 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
48
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 120 นาที
รูปที่ 4.18 กราฟแสดงผลจากการวัด roughness ของเมมเบรน
49
ที่ผานกระบวนการ PIIID ที่ระยะเวลาตาง ๆ
รูปที่ 4.19 ไดอะแกรมแสดงการวัด AC impedance แบบ in-situ
51
รูปที่ 4.20 วงจรสมมูลของเซลลเชื้อเพลิงที่วัดโดยใชวิธวี ัดอิมพิแดนซกระแสสลับ
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แบบ in-situ
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รูปที่ 4.22 วงจรสมมูลของเซลลเชื้อเพลิงที่วัดโดยใชวิธวี ัดอิมพิแดนซกระแสสลับ
แบบ ex-situ
รูปที่ 4.23 กราฟเปรียบเทียบคา proton conductivity ของเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง 56
เมมเบรนที่ถกู ระดมยิงดวยไอออนและเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยพลาสมา
รูปที่ 5.1 แสดงแผนภาพชุดทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิง
57
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รูปที่ 5.8 แสดงตัวควบคุมยอนกลับของเซลลเชื้อเพลิง
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รูปที่ 5.9 แสดงเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิกาซรุน HMT337
62
รูปที่ 5.10 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความชื้น
63
ที่สรางขึ้นโดยเครื่องสรางความชื้น
รูปที่ 5.11 แสดงระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว
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รูปที่ 5.12 กราฟแสดงสมรรถนะเซลลเชือ้ เพลิงเดี่ยวเปรียบเทียบ
65
ระหวางระบบทดสอบของ ITRI และระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิง
ที่ออกแบบสรางขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รูปที่ 5.13 ผลการวัดสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวทีป่ ระกอบขึ้นจากเมมเบรน
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ที่ไมถูกดัดแปรผิว (untreat) เมมเบรนที่ถกู ดัดแปรผิวดวยเทคนิค
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1
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
ในปจจุบันปญหาพลังงานเปนเรื่องที่นาวิตกมากโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต มี
การประกาศขึ้นราคาแทบจะเปนรายวัน น้ํามันเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศและชีวิตประจําวั นของประชาชน ข าวของสิ นคาและบริการแพงขึ้น มีผลตอเศรษฐกิ จ
โดยรวมทั้งประเทศ การประหยัดพลังงานจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และนอกจากนั้นยังจําเปนที่
จะตองหาแหลงพลังงานทดแทนในประเทศใหมากยิ่งขึ้น หากจะมองไปในอนาคตอันใกลแหลง
พลังงานทดแทนที่นาจะเขามาทดแทนน้ํามันนั้นก็อาจจะหนีไมพนน้ํามันหรือเชื้อเพลิงจากพืชหรือชีว
มวลที่นํามาผสมกับน้ํามันปกติ เชน แก็สโซฮอล หรือ ดีโซลฮอล อยางไรก็ตามเชื้อเพลิงหลักๆ กวา
90% ก็ ก็ยังคงเปนน้ํามันที่ตองนําเขาอยูดี เชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่จะใชกันอยางแพรหลายแทน
น้ํามันในอนาคตคือ ก็าซธรรมชาติ ซึ่งมีการใชงานกันอยูแลว ในบรรดารถขนสงมวลชน และรถ
โดยสารส ว นบุ ค คล แต อ ย า งไรก็ ต าม ก็ า ซธรรมชาติ ก็ เ หมื อ นน้ํ า มัน ที่ จะต อ งหมดไปในอนาคต
ทางเลือกใหมทางดานพลังงานจึงยังคงจําเปนในระยะปานกลางและระยะยาว คือในอีก 20-40 ป
ขางหนา พลังงานทางเลือกใหมที่วานี้ควรที่จะตองมีความหลากหลายและเราสามารถผลิตหรือมี
เทคโนโลยีของเราเองที่สามารถทําเองได เพราะมิฉะนั้นแลวอนาคตเราจะตองเจอวิกฤตพลังงานอีก
เชนเดิม อยางที่เราประสบกับปญหาน้ํามันในปจจุบัน
ในเรื่องของพลังงานทดแทน เซลลเชื้อเพลิงเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่สําคัญ เพราะ ใชเชื้อเพลิง
ทางเลือกใหมที่เปนกาซไฮโดรเจน ซึ่งแหลงของกาซไฮโดรเจนนั้นมีมากมายในโลกของเราและมีอยู
ทุกหนแหงนั่นก็คือ น้ํา (H2O) และไอเสียหรือของเสียที่ถูกปลอยออกมาจากเซลลเชื้อเพลิง ก็คือน้ํา
เช น กั น เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จึ ง เป น แหล ง ให พ ลั ง งานที่ ส ะอาดไม ก อ มลพิ ษ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงเปนเชื้อเพลิงสําหรับอนาคต แมวาในขณะนี้จะยังไมมีบทบาท แตก็จะเพิ่ม
บทบาทตัวเองมาก เมื่อวิกฤตน้ํามันทั่วโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทยักษใหญตระหนักและ
ไดเตรียมการในเรื่องนี้ไวมานานแลวหลายป ดังจะเห็นไดจาก ผูผลิตรถยนตชื่อดังเกือบทุกยี่หอได
ผลิตรถตนแบบขับเคลื่อนดวยเซลลเชื้อเพลิงออกมาแลวทั้งนั้น ไมวาจะเปน General Motor, Ford,
Daimler Chrysler, Honda, Nissan และ Toyota เปนตน ในอนาคตอีก ประมาณ 10-15 ปขางหนา
จึงเปนที่เชื่อมั่นกันวาเราจะใชรถพลังงานไฮโดรเจน หรือ ใชเซลลเชื้อเพลิง แทนรถรุนปจจุบันที่ใช
น้ํามัน รวมทั้งในประเทศไทยดวย และไมเพียงแตในรถยนตเทานั้น เราจะไดเห็นการใชงานเซลล
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาใหกับบานหรืออาคาร ดวยเชนกันดังตนแบบที่มีการสาธิตการ
ทํางานในตางประเทศ (รูปที่ 1.1 – 1.4)
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รูปที่ 1.1 รถยนต Mercedes-Benz A-Class ขับเคลื่อนดวยพลังงานจากเซลลเชือ้ เพลิง

รูปที่ 1.2 รถเมลตนแบบของบริษัท ISE corporation

รูปที่ 1.3 รถยนต Ford Focus จาก Vancouver Fuel Cell Vehicle Program.

รูปที่ 1.4 PEMFC ผลิตไฟฟาสําหรับอาคาร ขนาด 5 kW (ซาย) และ เปนสถานีไฟฟายอย ขนาด
250 kW (ขวา) ใน USA.

3
ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง จนใหมีความสามารถใน
การพึ่งตัวเองได กอนที่จะสายเกินไปจนทําใหสุดทาย เราตองพึ่งพาและนําเขาเซลลเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศ เหมือนที่เราตองพึ่งพาและนําเขาน้ํามันในทุกวันนี้
เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง มี อ ยู ด ว ยกั น หลายชนิ ด แต ล ะชนิ ด ต า งมี ลั ก ษณะและหลั ก การทํ า งานที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงมีขอดีและขอเสียตางกันไปดวย ทําใหเซลลเชื้อเพลิงแตละชนิดเหมาะสมกับ
งานที่แตกตางกันไป เชน SOFC (solid oxide fuel cell) เหมาะที่จะเปนสถานีจายไฟฟากําลังสูงๆ
ใชงานแบบไมเคลื่อนที่ สวน PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell) เหมาะสําหรับ
การใชงานแบบเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายได เพราะ มีคาความหนาแนนพลังงานสูง สามารถทํางานได
ที่อุณหภูมิต่ํา (80 องศาเซลเซียส) และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในการจายพลังงานไดไว จึง
เหมาะที่จะนํามาใชในการขับเคลื่อนรถไฟฟาที่ตองการแหลงจายไฟฟาที่เบาเล็ก และมีอัตราเรงสูง
การพัฒนา PEMFC อีกแนวหนึ่งคือการที่ใหสามารถเชื้อเพลิงเหลวได ที่เรียกวา direct methanol
fuel cell (DMFC) นั้นนาสนใจแตประสิทธิภาพยังต่ําอยูจึงเหมาะกับการใชงานในวัตตต่ําๆ เชน ใช
กับโทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอรnotebook

รูปที่ 1.5 เซลลเชื้อเพลิงแบบพกพา ยี่หอ jadoo XRT ขนาด 100 วัตต ใหไฟกระแสสลับ 110
โวลต หรือ กระแสตรง 12 โวลต จายกําลังไฟได 2200 วัตต-ชั่วโมง (ซาย) เซลลเชือ้ เพลิงแบบ
DMFC ของ Toshiba ใหกําลังไฟ 100 มิลลิวัตต (ขวา)
ในประเทศไทยนั้นไดมีการศึกษาการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC มาแลวตัง้ แตป
พ.ศ. 2539 จนถึงทุกวันนี้เรามีพื้นฐานทางดานการใชงาน มีเครื่องมือที่จะใชศึกษาและควบคุมการ
ทํางานเซลลเชื้อเพลิงในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นเรายังมีศักยภาพพอที่จะสรางองคประกอบของเซลล
เชื้อเพลิงบางชิ้นโดยใชวัสดุในประเทศ อยางไรก็ตามผลการทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวโดยทีมวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปรียบเทียบกับผลการทดสอบเซลลโดยทั่วไป ชี้ใหเห็นวาเรายังตองการ
การศึกษาและพัฒนาทั้งในดานองคประกอบและการควบคุมการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงอีกมาก
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ความเขาใจถึงโครงสรางและการใชงานเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวนั้นเปนสิง่ สําคัญที่จะนําไปสูการ
สรางหอเซลลที่มีประสิทธิภาพดีได กอนที่จะสรางหอเซลลเชื้อเพลิงจําเปนจะตองมี Membrane
Electrode Assembly (MEA) ที่ดีพอ ซึ่งสามารถประเมินไดจาก polarization curve ซึ่งเปน
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกระแสและศักยไฟฟาตกคลอมขั้วเซลล MEA ที่จะนําไป
ประกอบเปนหอเซลลจะตองใหกระแสไดอยางนอย 700 mA/cm2 ที่ศักยไฟฟาขัว้ เซลล 0.6 V ดัง
แสดงในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 Polarization curve ของเซลลเดี่ยวที่จะนําไปประกอบเปนหอเซลล
การจะไดมาซึ่ง MEA ดังกลาวนี้จะตองมีการศึกษาถึงโครงสรางของวัสดุตาง ๆ ที่จะนํามา
ประกอบเปน MEA ซึ่งประกอบดวย (i) เมมเบรนพอลิเมอรอิเล็กโทรไลต (ii) ชั้นคะตะลิสต (iii) ชั้น
แพรกาซ (gas diffusion layer) (iv) ชั้นรองรับ (supporting layer) การวิจัยนี้จะเนนที่การวิจยั และ
พัฒนาองคประกอบของเซลลโดยเนนในสวนของการปรับปรุงผิวเมมเบรนโดยคาดหวังวาจะทําใหได
เมมเบรนที่ใหความหนาแนนกระแสสูงขึน้
นอกจากนี้การควบคุมการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว โดยรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ
ของเซลล ความดัน อัตราการไหลของกาซ และการควบคุมความชื้นของกาซกอนเขาเซลล ก็เปน
ปจจัยสําคัญทีจ่ ะตองทําใหไดตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะความชืน้ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
เมมเบรนสามารถนําโปรตอนไดดี ก็ตองควบคุมใหไดถงึ ความชื้นอิ่มตัวที่อุณหภูมิทํางานของเซลล
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
- เพื่อเพิ่มความหนาแนนกระแสของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวชนิด PEMFC พื้นที่ทํา
ปฏิกิริยา 100 cm2 ใหไดอยางนอย 1,000 mA/cm2 ที่แรงดันขั้วเซลล 0.6 V
- เพื่อสรางระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวชนิด PEMFC ที่ไดมาตรฐาน
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
- สรางและควบคุมความชื้นของกาซที่ใช โดยมีเปาหมายที่ความชื้นอิ่มตัว
- พัฒนาวิธีการปรับสภาพเมมเบรน (break-in) เพื่อใหใชงานไดเร็วขึ้น (ปจจุบันใชเวลา
ไมต่ํากวา 24 ชั่วโมง)
- สรางระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวชนิด PEMFC ที่ไดมาตรฐานและราคาไมแพง
จํานวน 2 ชุด เพื่อรองรับการทดสอบเซลลเชื้อเพลิงที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
- สรางโมเดลเพื่อจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุล ของการยิงไอออนบนผิวเมมเบรนที่ใชใน
เซลลเชื้อเพลิง เพื่อสรางความเขาใจในกลไกที่เกิดขึ้น การทํานายการเกิดโครงสรางนาโนหลังการ
ยิงดวยไอออน ชนิดและพลังงานของไอออนที่ใช สมบัติการนําไฟฟาของพอลิเมอรหลังผานการ
ยิงดวยไอออน ซึ่งขอมูลจากการจําลองดังกลาวจะเปนประโยชนตอการออกแบบการทดลองเพื่อให
ไดพอลิเมอรเมมเบรนจากการระดมยิงไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปรับปรุงผิวเมมเบรนดวยเทคนิคการเคลือบฝงแบบจุมในพลาสมา
- ปรับปรุงผิวเมมเบรนโดยการระดมยิงดวยลําไอออน
- วัดความตานทานไฟฟากระแสสลับของเมมเบรน (AC impedance analyzer)
- สรางโมเดลเพื่อจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุลของการยิงไอออนบนผิวเมมเบรน โดยใช
Ar ทํานายการเกิดโครงสรางนาโน พลังงานของไอออนที่ใช และสมบัติการนําไฟฟาของพอลิ
เมอรที่เกิดจากการปรับปรุงพื้นผิวดวยการระดมยิงอนุภาคไอออน
- เพื่อศึกษาผลจากการระดมยิงเมมเบรนดวยไอออนมวลหนัก และพลาสมา โดยวิธีการ
ตาง ๆ เชน อิเล็กตรอนไมโครสโคป, AFM เปนตน
1.4 ทบทวนวรรณกรรม
เมมเบรนที่นยิ มใชเปนเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตรอนในเซลลเชื้อเพลิง คือ Nafion ของ
บริษัท DuPont ซึ่งเปน วัสดุจําพวก perfluorinated sulfonic acid membrane มีโครงสรางหลักเปน
polymerized tetrafluoroethylene (PTFE) และมี side chain เปน perfluorinated vinyl polyether
ซึ่งตรงปลายจะมี sulfonic acid group (-SO3H) ทําใหโพลิเมอรมีความสามารถในการสงหรือนํา
ไอออนบวก อยางไรก็ตามเมมเบรนนี้มีราคาแพงมาก หลายบริษทั จึงพยายามพัฒนาเมมเบรนใหมที่
ถูก และเปนตัวเลือกใหมแทน Nafion ตารางที่ 1.1 ไดสรุปตัวอยางชนิดของเมมเบรนที่ไดพัฒนาขึ้น
เพื่อใชในเซลลเชื้อเพลิงจากบริษัทและหนวยงานตางๆ
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ตารางที่ 1.1 แสดงตัวอยางชนิดของเมมเบรนที่พัฒนาและใชในเซลลเชื้อเพลิง
บริษัท/หนวยงาน
ชนิดของเมมเบรน
UOP Inc
สารประกอบของ Polyvinyl alcohol +
dodecamolybdophosphoric acid
Aisin Seiki
main chain คือ copolymer ของ fluorocarbon-based vinyl
Kabushiki Kaisha monomer และ hydrocarbon-based vinyl monomer และ side
chain คือ hydrocarbon ที่มี sulfonic group
Sumitomo
Chemical
Company,
Limited
Dais-Analytic
Corporation
Toyota Jidosha
Kabushiki Kaisha

เปน sulfonated polymer ที่มี ion exchange group ซึ่งมี
น้ําหนัก 500-2500 กรัม/โมล

สิทธิบตั ร
US
4594297
US
5817718
US
5994426
US
5985477

เปน copolymer ของ styrene และ butadiene ที่ถูก
hydrogenated และ sulfonated
เปน perfluorocarbon polymer ที่มี sulfonic acid group แต
ความเขมขนของ sulfonic acid group บริเวณ ติดกับแอโนดจะ
ต่ํากวาปกติประมาณ 10 เทา เพื่อใหศักษไฟฟาตอเซลลสูงขึ้น
เปนของผสมระหวาง perfluorocarbon polymer ที่มี sulfonic
acid group กับ fluorocarbon polymer

US
6110616
US
6436566

เปน Thermoplastic polymer ที่สามารถทํางานที่ 100 oC ได
อยางถาวร
เปน Polyether ether sulfone และมี sulfoalkyl group ตอเขา
กับ aromatic rings -(CH2)n-SO3H
Korea Advanced เปนของผสมของ polymer metrix ชนิดหนึ่งกับ fluorinated
ionomer ในสัดสวน 3-50% โดยน้ําหนักของ polymer metrix
Institute of
Science and
นั้น แลวทําเปนแผนเมมเบรน แลวเคลือบทั้ง 2 ดานดวย
Technology
fluorinated ionomer
Honda Giken
เปน sulfonated polyarylene ซึ่งประกอบดวย a matrix ที่มี
Kabushiki Kaisha sulfonated aromatic polymer ที่นําไอออนไดดี กับวัสดุ
เสริมแรงที่มี sulfonated aromatic polymerที่นําไอออนไดไมดี
เปน โพลิเมอรคอมโพสิตระหวาง sulfonated polyarylene กับ
sulfonated polyether หรือ sulfonated polysulfide

US
6706435
US
6893764
US
6902839

Asahi Glass
Company,
Limited
Ballard Power
System, Inc.
Hitachi, Ltd.

US
6692858

US
6926984
US
6933068
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Samsung SDI
Co., Ltd

มี โครงสรางหลัก คือ polyimide และมี aromatic group ที่ทน
กรดยึดเขากับโครงสรางหลักดวยพันธะโควาเลนท และมี acid
group ที่นําโปรตรอนติดอยูกับ aromatic group ซึ่งเมมเบรน
ชนิดนี้สามารถทนการซึ่มผานของเมธานอลไดดี จึงสามารถใช
กับ DMFC ไดดวยเชนกัน

US
6955712

นอกจากการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของเมมเบรนทางดานองคประกอบและชนิดของ
วัสดุที่ใชแลว ยังมีอีกหลายทางในการปรับปรุงสมบัติของเมมเบรนใหดีขึ้น เชนการนําเมมเบรนมา
ผานกระบวนการพลาสมา ดังสิทธิบัตร US patent เลขที่ 5372896 หรือการปรับปรุงเมมเบรนดวย
การปดรูพรุนของเมมเบรนดวย zirconyl phosphate เพื่อลดการซึมผานของเมธานอลและน้ํา ดัง
สิทธิบัตร US patent เลขที่ 5849428
ปจจัยทางโครงสรางของ PEMFC ที่สําคัญตอประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง คือบริเวณ
โครงสร า งระหว า งพื้ น ผิ ว ของพอลิ เ มอร เ มมเบรนอิ เ ล็ ก โทรไลต และชั้ น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าในส ว น
อิเล็กโทรด เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นระหวางชั้นนี้กับไฮโดรเจน หรือ ออกซิเจน ซึ่งเปน
บริเวณที่พบเฟสถึงสามเฟส (3 phase boundaries) ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่บริเวณดังกลาว นาจะมี
สวนชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล และลดปริมาณวัสดุที่ใช ซึ่งอาจทําโดยการใช SiC
paper ทําใหพื้นผิวของแนฟฟออนขรุขระขึ้น [1-2] หรือการใช วิธี plasma etching [3] หากพบวายัง
ไมสามารถทําใหประสิทธิภาพของเซลลดีขึ้นไดเทาไรนัก วิธีที่พัฒนาลาสุดคือการเพิ่มพื้นที่ผิวโดย
การระดมยิงไอออน (ion beam bombardment) ทําใหพื้นผิวที่ผานการยิงดังกลาวมีลักษณะ
โครงสรางเปนหลุมขนาดนาโน (nano-hole) ซึ่งพบวาทําใหประสิทธิภาพของเซลลดีขึ้นมาก
โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่ม power density ตอพื้นที่พอลิเมอรเมมเบรนที่ใช [4-5]
การปรับปรุงพื้นผิวดวยพลาสมาของพอลิเมอรเกิดจากปฏิกิริยาระหวาง
gas-phase
species และพื้นผิวทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่มีความเสถียรจากสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพที่
แตกตางจากสมบัติภายใน (bulk property) โดย neutrals, ions, electrons, และ photons ที่มี
ความวองไวตอปฏิกิริยาที่อยูในพลาสมาสามารถเกิดอันตรกิริยาตอพอลิเมอรเพื่อเปลี่ยนแปลง
สวนประกอบทางเคมี [6-13] และความเปยกน้ํา (wettability) [7,9-10] ดวยเหตุนี้ การกระจายตัว
ของพลังงานและลักษณะการกระจายตัวของสปชีสที่กระทําบนพื้นผิวจะมีผลตอการเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงดวยพลาสมา electron impact จะมีผลตอความหนาแนนของอิเล็กตรอน
อยางไรก็ตาม มีการเกิดการถายทอดพลังงานโดยตรงจากไอออนและสารที่ metastables กับ
อะตอมบนพื้นผิว ทําใหมีผลตอการเปลีย่ นแปลงสัดสวนสารเคมีบนพื้นผิว จากงานวิจัยทีผ่ านมา
พบวาการอาบพลาสมาทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความเปยกน้ําอยางถาวรสําหรับเมมเบรนทําจาก
polysulfone (PSf), polyethersulfone (PES), polyethylene (PE) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิด
จากการเกิดพันธะโควาเลนสของ O-H และ C-O จาก H2O plasma treatment [10] เปนตน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตนสามารถ characterized โดยสามารถใช X-ray
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photoelectron spectroscopy (XPS), FT-IR spectroscopy [7-8,11] ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
หมูฟงกชัน สวน Scanning electron microscopy (SEM) [8] Atomic force microscopy (AFM)
[9] ใชดูการเปลี่ยนแปลงของ topology ของ microstructures ทีพ่ ื้นผิว
ในการประยุกตใชงานเครื่อง PIII-D ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมขณะนี้ประยุกตใชงานในหลาย
ดานเชนการปลูกฝงฟลมบางคารบอนคลายเพชรบนโลหะเพื่อใชเปนชั้นปองกันการกัดกรอน [14]
การปลูกฝงฟลมบางคลายเพชรบนแมเหล็กสําหรับการดึงฟน [15] การปลูกฝงไอออนไนโตรเจนบน
ชิ้นงานโลหะผสมไทเทเนียมสําหรับดามกระดูก การปลูกฝงไอออนไนโตรเจนบนตัวเจาะแผนโลหะ
ของภาคอุตสาหกรรม การเคลือบฟลมบางคารบอนคลายเพชรบนกระจก [16] และตามที่ไดมีการ
รายงานวาการระดมยิงเมมเบรนดวย Ar+ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบร
นแลกเปลี่ยนโปรตรอน [17] ดังนั้นในโครงการนี้จึงตองการที่จะนําเทคนิค PIII-D มาทดลองใชใน
การดึงไอออน Ar+ และ กาซอื่นๆ เพื่อมาทํา implantation หรือ ปรับปรุงผิวของเมมเบรน ซึ่งวิธีนี้
เปนวิธีที่งายและสามารถทําการระดมยิงบนแผนเมมเบรนที่มีพื้นที่กวางในระดับ 15 cm x 15 cm
1.5 ทฤษฎีเซลลเชื้อเพลิง PEMFC
เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณทางเคมีไฟฟาที่สามารถแปลงพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา (และ
ความรอนบางสวน) ไดอยางตอเนื่องตราบเทาที่มีเชื้อเพลิง (กาซ) และออกซิเดนซ จายให นี่คือ
นิยามเซลลเชือ้ เพลิงที่ William Grove ผูซึ่งประดิษฐเซลลเชื้อเพลิงคนแรกของโลก เขียนไว เมื่อ
คศ. 1839 สําหรับ PEMFC ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาที่เกิดขึ้นมีดังนี้คือ เมื่อ H2 และ O2 ถูกสงผานเขา
ไปใน ภายในเซลล จะมีเมมเบรนซึ่งทําหนาที่เปนอิเล็กโตรไลตแยกกัน้ กาซทั้ง 2 ไมใหพบกัน ฝงที่
H2 ไหลจะเรียกวาฝง แอโนด เพราะ เปนฝงที่ H2 แตกตัวให อิเล็กตรอน ดังสมการ
2H+ + 2eH2 Æ
เมื่อ H2 แตกตัวเปน H+ และ e- ที่ขวั้ ไฟฟา (electrode) H+ จะกูกขับใหซึมผานทะลุเมมเบรนไปยัง
ฝงตรงขาม สวน e- จะวิ่งออกไปสูภายนอกโดยโพลารเพลต เพื่อขับมอเตอรหรือ load แลววิ่งมาหา
โพลารเพลตอีกดานหนึ่ง และวิ่งสูข ั้วไฟฟา (electrode) เมื่อ e- และ H+ วิ่งมาถึงขั้วไฟฟาฝง O2 ก็
จะเกิดปฏิกิริยารวมตัวได น้ํา และความรอน ดังสมการ
1/2O2 + 2H+ + 2e-

Æ

H2O + heat
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รูปที่ 1.7 โครงสราง PEMFC อยางงายแสดงการไหลเขาของ H2 ในฝง แอโนด และ O2 ในฝง
แคโทด เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี แลวเกิดน้ําในฝงแคโทดและเกิดกระแสไฟฟาวิ่งไหลออกจาก
แอโนดไปมอเตอร (load) ภายนอก
องคประกอบของเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ
ก. เมมเบรน ซึ่งทําหนาที่เปน อิเล็กโทรไลต ซึ่งปจจุบันนิยมใชพอลิเมอร Nafion เมม
เบรน จาก DuPont ซึ่งทําหนาที่เปนอิเล็กโทรไลต นํา H+ จากแอโนดผานไปยังแคโทด
ข. ขั้วไฟฟา (electrode) ซึ่งเดิมเปน platinum แตเนื่องจากมีราคาแพง ปจจุบันจึงใช ผง
Pt กระจายบนอนุภาคคารบอน จึงอาจเรียกวา คารบอนเปนอิเล็กโทรดและ Pt เปน คะ
ตะลิส และเพือ่ เปนการชวยในเรื่องเสริมความแข็งแรงเชิงกล แผน Gas diffusion layer
ทําดวยใยคารบอนไดถูกนํามาใชรองรับ Pt/Carbon
ค. โพลารเพลตทีป่ ระกบอิเล็กโทรดและเมมเบรนทั้ง 2 ขางทําหนาที่เปนตัวสงอิเล็กตรอน
หรือ กระแสไฟฟา สู load ภายนอก และในขณะเดียวกันก็ลําเลียงกาซกระจายไปทั่ว
หนาตัดของเซลล เดิม โพลารเพต ทําจากแกรไฟตเพราะสามารถนําไฟฟาและทนตอ
สภาพความกัดกรอนภายในเซลลเชื้อเพลิงไดดี
1.6 สมมติฐาน
ก. การระดมยิงผิวเมมเบรนดวยไอออนจะทําใหเกิดความขรุขระที่ผวิ ซึ่งจะทําใหพื้นที่ผิว
ที่จะทําปฏิกิรยิ ามากขึ้น ทั้งนี้จะใชเทคนิคลําไอออนพลังงานต่ํา และเทคนิคการเคลือบฝงแบบจุมใน
พลาสมาในการปรับปรุงผิวเมมเบรน หลักการทํางานของเทคนิคการเคลือบฝงแบบจุมในพลาสมา
(Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition or PIII-D) คือ ชิ้นงานที่ตองการจะถูก
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เคลือบหรือปรับปรุงพื้นผิวจะถูกจุม (immersion) อยูภายในพลาสมา จากนั้นชิ้นงานจะถูกปอน
ศักยไฟฟาลบที่สูงในระดับ 100 V – 30 kV ไอออนบวกที่อยูรอบๆ ชิน้ งานจะถูกเหนี่ยวนําใหวิ่งเขา
หาชิ้นงานดวยสนามไฟฟาที่มาจากชิ้นงานนั้น ไอออนบวกเหลานั้นจะวิ่งเขาหาชิน้ งานในทุกทิศทาง
ไอออนที่มีพลังงานมากก็จะสามารถฝงลึกลงไปภายใตพื้นผิวของชิ้นงานเรียกวา implantation
สําหรับไอออนที่มีพลังงานต่ําก็จะตกสะสมบนพื้นผิวกอเปนชั้นฟลม เรียกวา Deposition สวนการ
ระดมยิงดวยลําไอออนนั้นใชลําไอออนซึ่งไดจากการเรงออกจากพลาสมา ดวยพลังงานที่ตองการ
แลวใหกระทบกับผิวเมมเบรน วิธีการนีต้ างจากวิธีเคลือบฝงแบบจุมในพลาสมาตรงที่ พลังงานของ
ไอออนที่ไดจากวิธีการยิงดวยลําไอออนจะมีคาพลังงานจําเพาะเจาะจง แตไอออนจากเทคนิคเคลือบ
ฝงแบบจุมในพลาสมาจะมีคาพลังงานของไอออนเปนสเปกตรัมตอเนื่องตั้งแตศูนยไปจนถึงคา
ศักยไฟฟาลบที่ถูกปอนใหกบั ชิ้นงาน
ข. เนื่องจากเมมเบรนจะนําโปรตอนไดดีถามีน้ําเปนองคประกอบอยูใ นเมมเบรนอยาง
เพียงพอ ดังนั้นในการใชงานเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC นี้จึงตองเพิ่มความชื้นใหกับเมมเบรนอยู
เสมอ โดยทั่วไปจะใชการเพิ่มความชื้นใหกับกาซทั้งสองชนิดกอนที่จะปอนเขาเซลล การควบคุมและ
วัดความชื้นกาซใหเหมาะสมจะทําใหประสิทธิภาพของเซลลเพิ่มขึ้น
1.7 วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจัยจะดําเนินการในสองรูปแบบคือการทดลองและการจําลองแบบโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม ในสวนของการทดลองนั้นยังแบงออกเปนสามสวนหลัก ๆ คือ
ก. ชุดทดสอบเซลลเชื้อเพลิง เปนสวนสําคัญในการทดสอบประสิทธิภาพโดยระบบนี้จะทํา
การเก็บขอมูลโดยอัตโนมัติเพื่อพลอต polarization curve สําหรับเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวได ในชุด
ทดสอบเซลลเชื้อเพลิงนี้มีสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยคือการสรางระบบควบคุมความชื้นกาซที่จะ
ปอนใหกับเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวโดยมีเปาหมายใหไดความชื้นอิ่มตัวที่อุณหภูมิทํางานของเซลล และ
อัตราการไหลของกาซไมเกิน 500 sccm
ข. เครื่องเรงอนุภาคพลังงานต่ํา ซึ่งจะใชสําหรับสรางไอออนพลังงานต่ําเพื่อระดมยิงผิว
ของเมมเบรน ขณะนี้เครื่องเรงนี้ยังตองการการซอมแซมในสวนที่เกี่ยวของปมสุญญากาศ หัววัด
ความดัน และเครื่องกําเนิดคลื่นความถี่วทิ ยุที่ใชในการสรางพลาสมา เมื่อระบบสุญญากาศและเครื่อง
กําเนิดคลื่นวิทยุพรอมใชงานแลวจะทําการออกแบบระบบดึงไอออนเพื่อใชงานที่พลังงานต่ําระดับ 1
keV หลังจากนั้นจะสามารถเดินเครื่องเพื่อทําการทดลองยิงไอออนบนเมมเบรนได
ค. เครื่องกําเนิดพลาสมาสําหรับเทคนิคเคลือบฝงไอออนแบบจุมในพลาสมา ซึ่งจะใช
สําหรับระดมยิงผิวของเมมเบรน ขณะนี้เครื่องกําเนิดพลาสมานี้พรอมใชงานแลว แตกอนที่จะทดลอง
จะตองคํานวณโดสและพลังงานกอน
ในเบื้องตนจะเริ่มทดลองกับเมมเบรนขนาด 50 ตารางเซนติเมตร และจะขยายเปน 100
ตารางเซนติเมตรในปที่สอง
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หลังจากที่ทดลองระดมยิงไอออนบนเมมเบรนแลว จะทําการวิเคราะหผลกระทบที่มีตอ
เมมเบรน โดยวิธตี าง ๆ เชน TEM, AFM, AC impedance analyzer เปนตน ผลดังกลาวจะถูกนําไป
เปรียบเทียบกับการจําลองแบบโดยคอมพิวเตอรโปรแกรม เมมเบรนที่ถูกระดมยิงแลวจะถูกนําไป
ประกอบเปน MEA เพื่อทดสอบวาประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงที่ใชเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวย
ไอออนจะมีความหนาแนนกระแสเพิ่มขึน้ หรือไม อยางไร เมื่อเทียบกับเมมเบรนที่ไมผาน
กระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ยังจะมีการทดสอบการใชงานตอเนื่องระยะยาวเพื่อจําลองสภาพการ
ใชงานจริงของเซลลเชื้อเพลิง จากนั้นผลการทดลองและผลการคํานวณจะถูกนํามาวิเคราะหเพือ่ หา
ขอสรุปตอไป
1.8 สถานที่ทําการทดลอง
1 . อ า ค า ร วิ จั ย นิ ว ต ร อ น พ ลั ง ง า น สู ง ภ า ค วิ ช า ฟ สิ ก ส ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทที่ 2
การจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุล
ในการศึ ก ษาการจํ า ลองพลศาสตร เ ชิ ง โมเลกุ ล การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพแนฟ อ อน
เมมเบรนโดยการระดมยิงดวยไอออนนี้สรางโครงสรางเริ่มตนโมเดลของแนฟฟออน โดยการสราง
เฉพาะกิ่งโซของแนฟฟออน (-CF2OCF2CF(CF3)OCF2CF2SO3- ) โดยใหมีตําแหนงของปลายกิ่งโซ
ตรงกับขอมูลระบบผลึกกรดไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟนิกโมโนไฮเดรต (Trifulioromethane sulfonic
acid monohydate) เพื่อจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุลของการยิงไอออนบนผิวแนฟฟออนเมมเบรน
โดยใช Ar+ ทํานายการเกิดโครงสรางนาโน ปจจัยความแรงของไอออนที่ใชโดยการทดลองที่พลังงาน
800, 1,200 และ 1,600 eV และปริมาณไอออนทดลองที่ใชปริมาณ 1014 และ 1015 ตอตาราง
เซนติเมตรเพื่อทํานายสมบัติการนําไฟฟาของพอลิเมอรที่เกิดจากการปรับปรุงพื้นผิวดวยการระดม
ยิงอนุภาคไอออนนี้
2.1 วิธีการจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุล
1) การสรางโมเดลระบบแนฟฟออนเมมเบรน
สรา งโมเดลระบบผลึ ก ของแนฟฟ อ อนเมมเบรนด ว ยหน ว ยของผลึ ก ขนาดเล็ ก โดยการนํ า
โครงสรางกิ่งโซแนฟออน(-CF2OCF2CF(CF3)OCF2CF2SO3- ) และไฮโดรเนียมไอออน(H3O+ ) ที่
คํ า นวณหาโครงสร า งที่ เ หมาะสมแล ว มาจั ด วางให มี ตํ า แหน ง พิ กั ด ของพิ กั ด ของกลุ ม ซั ล โฟเนต
(-SO3-), ไฮโดรเนียมไอออนตรงกับขอมูลผลึกของกรดไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟนิกโมโนไฮเดรต
(Trifulioromethane sulfonic acid monohydate) [18] เนื่องจากกรดไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟนิก
โมโนไฮเดรต มีโครงสรางสวนปลายคลายกับสวนปลายของกิ่งโซแนฟฟออน ซึ่งเปนสวนสําคัญใน
การสงผานโปรตอนและสรางสมมาตรแบบ P21/C a = 5.9634 Å b = 9.975 Å c = 9.708 Å α =
90.000° β = 98.661° γ = 90.000° แสดงดังรูปที่ 2.1

กลุมซัลโฟเนตและ
ไฮโดรเนียมไอออน

กิ่งโซแนฟฟออน

รูปที่ 2.1 โมเดลระบบผลึกขนาดเล็กของแนฟออนเมมเบรน
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จากนั้นสรางระบบผลึกขนาดเล็กซ้ําในแกน X x Y x Z จํานวน 4x2x2 หนวย (ขนาดกลอง
43.5 x 28.6 x 34.8 Å) หลังจากนั้นทําการคํานวณโครงสรางใหมีพลังงานต่ําสุดและทําการจําลอง
พลวัติแบบ NPT ensemble เพื่อควบคุมความหนาแนนใหใกลเคียงกับเมมเบรนที่ใชจริงประมาณ
2.2 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ไดโครงสรางที่ optimized การการระดมยิงดวยไอออนนําโครงสราง
ไฮโดรเนียมไอออนออกเนื่องจากสถานการณจริงนั้นเมมเบรนจะตองแหงและถูกเหนี่ยวนําใหมีประจุ
เปนลบเพื่อใหไอออนที่มีประจุเปนบวกวิ่งเขาชนเมมเบรน (โครงสรางระบบผลึกขนาดใหญของแนฟ
ออนหลัง optimixed และนําเอาไฮโดรเนียมไอออนออกแลวแสดงดังรูป 2.2)

บริเวณที่ชอบน้ํา
ของแนฟฟออน
Z
x

บริเวณที่ไมชอบน้ํา
ของแนฟฟออน

รูปที่ 2.2 โมเดลระบบผลึกขนาดใหญของแนฟออนเมมเบรน
2) การจําลองระดมยิงไอออนบนผิวแนฟฟออน
โดยการจําลองพลศาสตรในการระดมยิงไอออน ในแนวแกน X บนโมเดลระบบผลึกของ
แนฟฟออนเมมเบรน ที่ optimized แลวโดยวางตําแหนงของไอออนตั้งฉากกับระนาบ YZ และทํา
การจําลองพลศาสตรแบบควบคุมอุณหภูมิ ยิงดวยอารกอนไอออน (Ar+ ) แบบแผงดวยพลังงาน
ต า งๆ บนโมเดลระบบผลึ ก ขนาดใหญ ด ว ยโปรแกรม AMBER9 ใช เ ทคนิ ค การจํา ลองแบบผสม
ระหวางกลศาสตรควอนตัมและพลศาสตรเชิงโมเลกุล (QM/MD)
สําหรับการยิงดวยไอออน Ar+ บนโมเดลระบบผลึกขนาดใหญโดยใชเทคนิคการจําลองแบบ
ผสมระหวางกลศาสตรควอนตัมและพลศาสตรเชิงโมเลกุล (QM/MD) นี้ มีคํานวณในการจําลองโดย
คํานวณพลังงานดวยกลศาสตรควอนตัมบริเวณไอออนดวยวิธี PM3 นอกเหนือบริเวณนี้คํานวณ
พลังงานโดยกลศาสตรเชิงโมเลกุลเพื่อแกสมการการเคลื่อนที่ของนิวตันในเทอมฟงชันกพลังงาน
ศักย สําหรับระบบนี้จําลองสถานการณควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ ที่อุณหภูมิ 373 K ตัดโมเลกุลของ
ไฮโดรเนียมไอออนออกทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องในการทดลองจริงนั้นจะนําแนฟฟออนที่แหงมายิงไอออน
และอุณหภูมิขณะยิงไอออนคอนขางสูง และเหนี่ยวนําใหมีประจุเปนลบเพื่อจะใหไอออนที่จะยิงซึ่งมี
ประจุบวกวิ่งมาชนเปาแนฟฟออนนี้ พลังงานที่ทดลองคือ 800 1200 และ 1600 eV สวนปริมาณ
ไอออน เมื่อคํานวณแปรปริมาณจากการทดลอง [10] ปริมาณไอออนเทากับ 1015 ไอออน/cm2
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เทากับ 99 ไอออน ในการทดลองขั้นนี้ยิงไอออนโดย ยิงครั้งละ 9 ไอออนแบบแผงขนาด 3 x 3
ไอออน แสดงดังรูปที่ 2.3 เปนเวลา 0.5 ps ยิงทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อเปนการจําลองสถานการณจริง
สําหรับลําไอออน ใชคาบเวลาในการจําลองเทากับ 0.01 ps ระยะหางแตละไอออนเทากับ 5 van der
Waals (R) เลือก cut off (ระยะที่คํานวณเทอม van der Waals และ electrostatic นอกเหนือจาก
ระยะนี้จะไมคํานวณสองเทอมนี้) เทากับ 9 Å จําลองระบบ non-periodic boundary สําหรับ
ความเร็วเริ่มตนหลังจากแปรคาพลังงานเปนความเร็วเริ่มตนใชความเร็วเริ่มตนเปน 1/10 เทาของ
ความเร็วเริ่มตนที่แทจริงเนื่องจากความเร็วเริ่มตนที่แทจริงเปนความเร็วที่เร็วมาก และความหนา
ของพอลิ เ มอร ใ นการจํ า ลองถื อ ว า น อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ความหนาที่ แ ท จ ริ ง ของพอลิ เ มอร
หลังการจําลองวิเคราะหความลึกของไอออน และขนาดโครงสรางนาโนของไอออน

Ar+

รูปที่ 2.3 โครงสรางการจําลองดวยการยิงดวยไอออน Ar+ แบบแผง 9 x 9 ไอออน
แตละไอออนหางกันดวยรัศมี 5R

3) การจําลองการแตกพันธะจากการระดมยิงดวยอารกอนที่พลังงานตางๆ
ระดมยิง Ar+ ไอออน จํานวน 270 ไอออน คิดเปน 2.17x1015 ไอออน/cm2 ดังรูปที่ 2.4 แปร
คาพลังงานตางๆ ดังนี้ 0.5, 1.0,1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 keV ดวยโปรแกรม HyperChem โดยการ
constrain แนฟออนสวนดานหลังการยิง จากนั้น วิเคราะหผลทดลองยิง Ar+ ดังพลังงานที่คํานวณ
โดยวัดสวนของโมเลกุลที่หลุดจากพื้นผิว
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บริเวณสวนที่ constrain

รูปที่ 2.4 การระดมยิงไอออนบนผลึกแนฟออนขนาดใหญ
ดวยปริมาณไอออน 2.17x1015 ไอออน/cm2
2.2 ผลการทดลองและวิเคราะหผล
2.2.1 ผลการระดมยิงไอออนแบบ QMMD
จากการยิงไอออน Ar+ พลังงานตางๆ บนผลึกแนฟฟออนขนาดใหญ เพื่อจําลองใหใกลเคียง
สถานการณจริงของลําไอออนในการยิง หลังการยิงพบโครงสรางนาโนของไอออนเกิดขึ้นสามารถวัด
ความลึกในแนวแกน X เทียบกับระนาบแกน YZ แสดงผลดังตาราง 1 และโครงสรางหลังการยิง
ไอออนจากการจําลองบางระบบที่พลังงาน 1200 eV ดังรูป 2.5 และ 2.6 นอกจากนี้สามารถวัด
ขนาดของโครงสรางขนาดนาโนของไอออนที่เกิดขึ้นได จากการศึกษาตัวแปรพลังงานและปริมาณ
ไอออนสามารถพอสรุปไดดังนี้
-พลังงานของไอออนมีผลตอความลึกและขนาดโครงสรางนาโนของไอออนที่ฝงบนพอลิเมอร
โดยพลังงานมากไอออนสามารถเคลื่อนที่เขาไปฝงตัวไดลึกกวาไอออนที่มีพลังงาน และมี
ขนาดโครงสรางนาโนจากการวัดปริมาตร และพื้นที่ผิวบริเวณที่ไอออนฝงอยูใหญกวา
-ปริมาณไอออนที่ยิงมีผลตอความลึกและขนาดโครงสรางนาโนของไอออนที่ฝงบนพอลิเมอร
โดยปริมาณไอออนมากสามารถฝงตัวไดลึกกวาปริมาณไอออนนอย และมีขนาดโครงสราง
นาโนใหญกวา
-เมื่อเปรียบเทียบผลของพลังงานและปริมาณไอออนจะพบวาปริมาณไอออนมีผลมากกวา
พลังงาน การเปลี่ยนพลังงานเมื่อควบคุมปริมาณไอออนเทากันพบวาผลของความลึกและ
ขนาดของไอออนแตกตางกันนอยมาก เมื่อเทียบกับผลเมื่อควบคุมพลังงานแตเปลี่ยน
ปริมาณไอออน
-จาการจําลองนี้ใชความเร็วเริ่มตนเปน 1/10 ของความเร็วที่แทจริง ดังนั้นความลึกที่วัดได
จากการจําลองเมื่อเทียบกับความจริงควรจะเปน 10 เทาของความลึกจริง กลาวคือไอออน
ในการจําลองเคลื่อนในระยะทางที่นอยกวาการเคลื่อนที่จริง 10 เทา ดังนั้นจากผลการ
ทดลองทุกระบบในการยิงไอออนบนระบบผลึกใหญนี้จึงมีคาความลึกเมื่อเทียบกับความเร็ว
จริงจึงเปนความลึกเทากับ 25.24–39.45 nm ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองที่พลังงาน 1200
eV ปริมาณไอออน 1015 ไอออน/cm2 มีคาความลึกของไอออนเฉลี่ยเทากับ 32 nm [17]
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-โครงสรางหลังการยิงดวยไอออนปริมาณมาก พบวากลุมซัลโฟเนตของกิ่งโซแนฟฟออนหัน
เขาบริเวณโครงสรางนาโนที่เกิดจากบริเวณไอออนฝงตัว หากบริเวณนี้ไอออนสามารถ
เคลื่อนที่และหลุดออกหมดก็จะไดโพรงขนาดนาโนซึ่งสามารถเปนที่อยูของน้ําและโปรตอน
ทําใหกระบวนการสงผานโปรตอนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นประกอบอีกทั้งเปนการเพิ่มพื้นที่ผิว
ใหกับพอลิเมอรเมมเบรนสามารถทําใหตัวเรงปฏิกิริยากระจายตัวบนพอลิเมอรเมมเบรนใน
พื้นที่ที่มากขึ้นเปนการเรงปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่บริเวณขั้วแอโนด
ตาราง 2.1 ผลการยิงไอออนที่คาพลังงานตางๆ แบบแผงบนผลึกขนาดใหญดวยโปรแกรม
AMBER9
ปริมาณ
ความลึก
พลังงาน ปริมาณ
(eV) ไอออนที่ยิง ไอออนที่ฝง ของไอออน
(ไอออน)
(ไอออน)
(Å)
1600
1200
800
1600
1200
800

9
9
9
99
99
99

8
8
8
72
72
72

25.24
25.21
25.21
39.45
35.52
32.39

ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง
โครงสรางนาโน
ของไอออน (Å)
16.48
16.40
16.40
21.46
20.01
18.63

พื้นที่ผิว
ปริมาตร
โครงสรางนาโน โครงสราง
นาโนของ
ของไอออน
3
ไอออน (nm2)
(nm )
2.34
8.54
2.31
8.45
2.31
8.45
5.18
14.47
4.20
12.58
3.39
10.91

อารกอนที่เขาไป
ในเมมเบรน

อารกอนที่ Sputtering

รูปที่ 2.5 โครงสรางแนฟฟออนขนาดใหญหลังการยิง Ar+ จํานวน 9 ไอออนดวยพลังงาน1200 eV

17

อารกอนที่เขา
ไปในโพรงหมู
ซัลโฟเนต

รูปที่ 2.6 โครงสรางแนฟฟออนขนาดใหญหลังการยิง Ar+ จํานวน 99 ไอออนดวยพลังงาน
1200 eV
2.2.2 การแตกพันธะจากผลการระดมยิงไอออนที่พลังงานตางๆ
จากผลการระดมยิงไอออน Ar+ ดวยโปรแกรม HyperChem สามารถตรวจสอบการแตกตัว
ของ fragment ตางๆ ของแนฟออนจากการแตกตัวของพันธะ C-C สําหรับ fragment ของ CF2 และ
CF3 สวนการแตกตัวของพันธะ C-S สําหรับ fragment ของ SO3- หลังการจําลองพลอตการ
กระจายตัวของความยาวพันธะ C-C และ C-S แสดงดังรูปที่ 2.7 และ 2.8 ตามลําดับ พบวาความ
ยาวที่เกินระยะที่จะเกิดพันธะเคมีไดจะพบอยางชัดเจนตั้งแต 2 keV เปนตนไป สําหรับทั้ง C-C
สําหรับ fragment ของ CF2 และ CF3 สวนการแตกตัวของพันธะ C-S สําหรับ fragment ของ SO3กราฟพลอตระหวางจํานวนพันธะที่แตกและพลังงานของไอออนที่ระดมยิงแสดงดังรูปที่ 2.9
พบวา ที่พลังงาน 0.5 และ 1.0 keV สําหรับพันธะ C-C ไมมีพันธะที่แตก สวน พันธะ C-S ที่
พลังงาน 1.0 keV แตก 1 พันธะ แสดงใหเห็นวาพลังงานที่ระดับ 0.5 และ 1.0 keV นอยเกินกวาที่จะ
ทําให fragment ในระบบแนฟออนแตก ที่ระดับพลังงาน 2.0 keV พบการแตกพันธะสูงสุด และทุกๆ
พลังงาน พบวาพันธะ C-C มีจํานวนพันธะที่แตกมากกวาพันธะ C-S ซึ่งผลการจําลองนี้สอดคลอง
กับการทดลอง กราฟจากการทดลองแสดงดังรูปที่ 2.10
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รูปที่ 2.7 การกระจายตัวของความยาวพันธะ C-C ระบบพลังงานไอออนตางๆ
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รูปที่ 2.8 การกระจายตัวของความยาวพันธะ C-S ที่ระบบพลังงานไอออนตางๆ
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รูปที่ 2.9 กราฟระหวางพลังงานไอออนที่ระบบตางๆ และจํานวนพันธะที่แตก

รูปที่ 2.10 ผลการทดลองยิงไอออนบนผิวหนาแนฟออน
2.3 สรุปผลการจําลองพลศาสตรเชิงโมเลกุล
จากแบบจําลองการยิงไอออนดวยพลังงาน 1200 – 1600 eV การยิงไอออนดวยการจําลอง
ลําไอออนโดยการยิงไอออนแบบแผง สามารถทําใหเกิ ดโครงสรางขนาดนาโนของไอออน และ
โครงสร า ง ขนาดนาโนของไอออนนี้ เ หนี่ ย วนํ า ให เ กิ ด โครงสร า งขนาดนาโนของกลุ ม
ซัลโฟเนตของกิ่งโซแนฟอออน หากบริเวณนี้ไอออนสามารถเคลื่อนที่และหลุดออกหมดก็จะไดโพรง
ขนาดนาโน และโครงสรางขนาดนาโนดังกลาวเปนการเพิ่มพื้นที่ใหกับกระบวนการสงผานโปรตอน
ของแนฟฟออน อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ผิวใหกับพอลิเมอร และการเพิ่มพื้นที่ผิวนี้ชวยทําใหพื้นที่ผิวของ
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ตัวเรงปฏิกิ ริยาในปฏิกิ ริยาออกซิ เ ดชันเกิดขึ้ นมากขึ้นสงผลให ประสิท ธิภาพของเซลลเชื้อเพลิ ง
เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในการวิเคราะหการแตกของพันธะเคมีเทียบกับการทดลองพบวา สัดสวนการแตก
ของพันธะ C-C สําหรับ fragment ของ CF2 และ CF3 จะสูงกวาสวนการแตกตัวของพันธะ C-S
สําหรับ fragment ของ SO3- ซึ่งแมวาพลังงานพันธะของ C-C จะสูงกวา C-S แตหมูซัลโฟเนตจะ
อยู ใ นเมมเบรนและมี สั ดส ว นปริ ม าณต่ํ า กวา จึ งทํ า ใหทั้ ง ผลจากทั้ง การคํ า นวณและการทดลอง
ชี้ใหเห็นวาสัดสวนการแตกของพันธะ C-C จะสูงกวาสวนการแตกตัวของพันธะ C-S
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บทที่ 3 การทดลอง
การทดลองนี้ไดแบงเปน 3 การทดลองคือ การปรับปรุงพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Ion
Beam Bombardment, การปรับปรุงพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Plasma Immersion Ion
Implantation and Deposition (PIII-D) และ การประกอบ Membrane electrode Assembly(MEA)
ซึ่งจะแสดงดังตอไปนี้
3.1 การดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Ion Beam Bombardment
ในการทดลองนี้ไดทําการเตรียมเมมเบรนและการแสดงลักษณะของเมมเบรน โดยการ
เตรียมเมมเบรนประกอบไปดวยการระดมยิงลําไอออนของอารกอนลงบนเมมเบรนและการเพิ่มหมู
ซัลโฟเนตแกเมมเบรน สวนการแสดงลักษณะของเมมเบรนประกอบไปดวย การตรวจสอบสภาพ
พื้นผิวของเมมเบรนโดยทําการวัดและวิเคราะหจากกลองจุลทรรศนแรงอะตอม (Atomic Force
Microscopy, AFM) , ตรวจสอบโครงสรางทางเคมีจากการวิเคราะหของฟูเรียรทรานสฟอรม
อินฟราเรดสเปคโตรสโกป (Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy) , ตรวจสอบสภาพ
ความไมชอบน้ําของเมมเบรนโดยวัดคามุมหยดน้ํา และสภาพการนําโปรตอนของเมมเบรนจากการ
วัดอิมพิแดนซกระแสสลับ(AC impedance)
3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ
I) เครื่องระดมยิงไอออน
เครื่องระดมยิงลําไอออนที่ใชในงานวิจัยนี้มีชื่อวา CMU 3 ถูกสรางขึ้นมาพิเศษสําหรับระดม
ยิงชิ้นงาน โดยใชแหลงกําเนิดไอออนแบบ Danfysik Nielson เปนตัวสรางลําไอออนของกาซหรือ
ของแข็งซึ่งพลังงานไอออนมีไดมากถึง 30 keV และกระแสลําไอออนมีไดมากถึง 100 µA โดย
ทางเดินลําไอออนติดตั้งบีมสวิปเปอรและมอนิเตอรบอกรายละเอียดลําอนุภาค แชมเบอรชิ้นงาน
ตั้งอยูในหองสะอาดเปดปดไดงายและปมใหเปนสุญญากาศไดเร็ว เครื่องระดมยิงนี้ประกอบดวยสวน
หลักๆคือ แหลงกําเนิดไอออน Danfysik 910 , สวนเรงและบีบลําไอออนใหพลังงานไอออนไดมาก
ถึง 30 keV และแมเหล็กคัดเลือกมวล 90 องศา
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รูปที่ 3.1 เครือ่ งระดมยิงลําไอออน
II) กลองจุลทรรศนแรงอะตอม
กลองจุลทรรศนแรงอะตอมเปนเครื่องมือที่ใชในการถายภาพพื้นผิวของของสสารในสถานะ
ของแข็งหรือแมกระทั่งของเหลวที่อยูในบริเวณเล็กๆในระดับไมโครเมตรลงไปจนถึงนาโนเมตร AFM
ศึกษาลักษณะของสสารดานตาง ๆ เชน abrasion, adhesion, cleaning, corrosion, etching,
friction, lubrication, plating และ polishing เปนตน AFM จะประกอบดวยเข็มขนาดเล็กหรือโพรบ
วัดปลายแหลม(tip) ซึ่งนิยมทําจาก Si, Si3O4 และ Si3N4 ติดอยูที่ปลายของคานขนาดเล็ก
(canelever)แรงระหวาง tip และพื้นผิวชิ้นงานมีคานอยมาก มักจะนอยกวา 10-9 นิวตัน เนื่องจาก
แรงมีคานอยมากดังนั้นระบบจะไมวัดคาแรงโดยตรง แตจะอาศัยแสงเขาไปตกกระทบและสะทอน
จากกระจกซึ่งอยูดานหลังของคาน เมื่อคานเอียงหรือกระดกขึ้นลงจะทําใหตําแหนงที่แสงสะทอนจาก
กระจกดานหลังคานเขาสูโฟโตดีเทคเตอรจะตางกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคานเพียงเล็กนอยจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแสงสะทอนเปนอยางมาก
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รูปที่ 3.2 กลองจุลทรรศนแรงอะตอม
III) เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด
Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy เปนหนึ่งในเทคนิคดาน Infrared
Spectroscopic ที่มีประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทของสารอินทรีย สารอนินทรีย และพันธะเคมี
ในโมเลกุล รวมถึงสามารถบอกถึงปริมาณองคประกอบที่มีอยูในโมเลกุลของสารผสมตัวอยางที่ไม
ทราบชนิด เทคนิค FTIR นี้มีความไว ใชระยะเวลาในการตรวจสอบนอยกวาเทคนิคอื่นๆ โดยทําการ
ตรวจวัดการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของตัวอยางที่ความถี่ตางๆ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละ
พันธะ หรืออาจเรียกไดวาเปนลายพิมพโมเลกุล ในระบบ FTIR มีสวนประกอบหลักดวยกัน 3 สวน
คือ แหลงกําเนิดรังสี, Interferometer และเครื่องตรวจวัด โดยใชแหลงกําเนิดรังสีที่มีระบบระบาย
ความรอนดวยน้ําซึ่งจะใหกําลังและความเสถียรมากกวาแหลงกําเนิดทั่วไป สําหรับตัวแยกรังสีของ
FTIR จะเปน Interferometer โดยจะแยกลํารังสีออก ทําใหเกิด Path difference ระหวางลําแสง แลว
ทําการรวมสัญญาณการแทรกสอดซึ่งเปนฟงกชันกับ Path difference โดยเครื่องตรวจวัด
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รูปที่ 3.3 เครือ่ งฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด
IV) การวัดมุมหยดน้ํา
ใชหลักการสะทอนแสงจากดานขางของหยดน้ํา สูกระจก แลวหักแสงเขาสูกลองจุลทรรศน
จากนั้น ทําการถายภาพโดยใชกลอง CCD จะไดภาพของหยดน้ําดานขาง ซึ่งสามารถนําไปวัดคา
contact angle ได โดยใชโปรแกรม AutoCAD 2007 วัดมุมบริเวณผิวสัมผัสระหวางหยดน้ํากับเมม
เบรน

รูปที่ 3.4 กลองจุลทรรศนถายภาพหยดน้ํา
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V) อิมพิแดนซกระแสสลับ
การวั ด ความสามารถในการนํ า พาโปรตอนของเมมเบรน ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด ใ ช วิ ธี AC
impedance ซึ่งถูกศึกษาโดยการใชวิธี four-point probe ในการศึกษานี้แนฟออนเมมเบรนถูกจุมอยู
ในสารละลายกรดซัลฟวริก (H2SO4) ที่ความเขมขน 10 มิลลิโมล คูของ Calomel อิเล็กโทรดจะถูก
วัดความตางศักยครอมเมมเบรนและ Ag/AgCl อิเล็กโทรดจะทําหนาที่นําพาสัญญาณจาก Signal
generator เขาสูแชมเบอรเมมเบรน

รูปที่ 3.5 ชุดวัดอิมพิแดนซกระแสสลับ

3.1.2 การเตรียมเมมเบรน
ในขั้นตอนการเตรียมเมมเบรนนี้ประกอบไปดวยขั้นแรกคือการระดมยิงลําไอออนบนเมม
เบรนเพื่อปรับปรุงพื้นผิวเมมบรนและขั้นที่สองคือการทําความสะอาดเมมเบรนและเพิ่มหมูซัลโฟเนต
แกเมมเบรน
I) การระดมยิงลําไอออนบนเมมเบรน (Ion beam-treated membrane)
ไอออนบีมเปนเทคนิคที่นํามาประยุกตใชในงานวิจัยนี้ โดยระดมยิงลําไอออนของ อารกอน
ลงบนเมมเบรนเพื่อใหเกิดความขรุขระและนําไปสูการเพิ่มพื้นที่ผิวของเมมเบรน โดยใหความสนใจ
ปริมาณ ความหนาแนนไอออน อยูในชวง 1014-1016 ions/cm2 และพลังงานไอออนอยูที่ 10 keV
เนื่องจากตองการทราบถึงผลของซึ่งในการกําหนด ความหนาแนนไอออนไดทําการควบคุมตัวแปร
ตางๆโดยเปลี่ยนเพียงระยะเวลาในการระดมยิงลําไอออน โดยมีเงื่อนไขของตัวแปรตางๆดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.1 เงื่อนไขของตัวแปรในการระดมยิงลําไอออนอารกอน
Parameter

Ion dose density (ions/cm2)
1015
1016
8.5 x 10-6
3.5 x 10-6
10
10

Pressure (Torr)
Extracter (keV)

1014
5 x 10-6
10

Current at Faraday cup (µA)

2.6

5.0

8.0

Time

25 sec.

2 min. 8 sec.

13 min. 20 sec.

Area (cm2)

16

16

16

II) การทําความสะอาดและเพิ่มหมูซัลโฟเนตแกเมมเบรน
หลังจากผานขั้นตอนการระดมยิงลําไอออน จําเปนตองทําความสะอาดและเพิ่มหมูซัลโฟ
เนตแกเมมเบรน เพื่อใหเมมเบรนอยูในสภาพที่พรอมนําไปประกอบเปน Membrane Electrode
Assembly (MEA) ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ตัดเมมเบรนตามขนาด
แชใน H2O2 3% wt ที่ 80 ํC เปนเวลา 2 ชม.
แชในน้ํา DI ที่ 80 ํC เปนเวลา 2 ชม.
แชใน H2SO4 0.5 M ที่ 80 ํC เปนเวลา 2
ชม.
แชในน้ํา DI ที่ 80 ํC เปนเวลา 2 ชม.
อบเมมเบรนที่ 80 0 C เปนเวลา 2 ชม.
รูปที่ 3.6 แผนผังขั้นตอนการทําความสะอาดและเพิ่มหมูซัลโฟเนตแกเมมเบรน[19]
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3.1.3 การแสดงลักษณะของเมมเบรน
ในงานวิ จัย นี้ไ ด ทํ าการตรวจสอบเมมเบรนที่ไดทําการระดมยิ งลํ าไออออนของอาร กอน
ดวยกันทั้งหมด 3 สวน ไดแก การตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเมมเบรนโดยทําการวัดและวิเคราะห
สภาพพื้นผิว, ความขรุขระของพื้นผิวและพื้นที่ผิวที่เปลี่ยนแปลงจากกลองจุลทรรศนแรงอะตอม
(Veeco Instruments Nanoscpoe IIIa)โดยทําการวัดแบบ Tapping mode , ตรวจสอบโครงสราง
ทางเคมีจากการวิเคราะหดวยเครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด (Perkin-Elmer Spectrum GX
Series), ตรวจสอบสภาพความไมชอบน้ําโดยวัดคามุมของหยดน้ํา และวัดสภาพการนําโปรตอน
ของเมมเบรนจากการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับ (Hewlett Packard 33120A Signal Generator) ใน
สารละลายกรดซัลฟวริกความเขมขน 10 มิลลิโมล วัดชวงความถี่ตั้งแต 10 Hz จนถึง 10 kHz ที่
ความตางศักย 1 โวลต รายละเอียดหลักการทํางานของเครื่องมือวัดจะแสดงในภาคผนวก ข, ค
และง ตามลําดับ
ตารางที่ 3.2 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหคุณสมบัติของเมมเบรน
เครื่องมือวัด
การวิเคราะหและพิสูจนทราบ
AFM
สภาพพื้นผิว, ความขรุขระและพื้นที่ผวิ
FTIR
โครงสรางทางเคมี
AC impedance
สภาพการนําโปรตอน
Water contact angle measurement
สภาพความไมชอบน้ํา

3.2 การดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Plasma Immersion Ion Implantation and
Deposition(PIII-D)
การทําความเขาใจถึงผลของพลาสมาที่มีตอโพลิเมอรเมมเบรนอยางแนฟฟออน ถือเปน
เรื่องสําคัญถาเทคโนโลยีพลาสมาถูกใชในการประดิษฐสวนประกอบของ MEA การนําพลาสมา
อารกอนยิงลงบนเมมเบรนจะนําไปสูการเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาบนเมมเบรนซึ่งธรรมชาติ
ของอารกอนถือเปนกาซเฉื่อยไมทําปฏิกิริยากับธาตุใดๆและจากผลของการยิง EDS จากเครื่อง
SEM พบวาเมื่อเวลาผานไปอารกอนบนเมมเบรนจะสลายหรือหลุดไปเอง ซึ่งงานวิจัยนี้เราทําการ
พัฒนาพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิคเคลือบฝงไอออนพลาสมา (PIII-D)
3.2.1 ระบบ Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition (PIII-D)
โดยระบบPIII-D ประกอบดวย vacuum chamber,plasma source และ high-voltage pulse
modulator ในกระบวนการ plasma immersion ion implantation (PIII) ชิ้นงานจะถูกปกคลุมอยูใ น
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พลาสมาและถูกแรงดันปอนดวย high negative voltage เปนผลทําใหเกิดการเรงไอออนบวกจาก
แหลงกําเนิดพลาสมาไปยังชิ้นงานซึ่งเปนการสรางพลาสมาหอหุมรอบชิ้นงานพรอมกับการฝง
ไอออนในกระบวนการไอออนอิมแพลนเทชั่น PIII กับdepositionเปนการผสมเทคนิคที่รวมการ
เคลือบและการฝง บอยครั้งที่จะเห็นเทคนิค plasma immersion ion implantation and deposition
ใชอักษรยอPIII-D(แตบางครั้งเราอาจพบอักษรยอ PIII&D เมื่อกําลังอางถึงทั้งสองเทคนิคคือ PIII
และ PIII-D) การพยายามรวมเทคนิค PIII กับการเคลือบฟลมทําไดโดยใชการฝงไอออนสลับกับการ
sputter depositionโดยที่การฝงไอออนจะกระทําที่ high bias voltageสวนการเคลือบจะกระทําที่
low bias voltage เทคนิค PIII-D ในงานวิจัยครั้งนี้ ใชแหลงผลิตพลาสมาโดยการดิสชารจแบบ
เหนี่ยวนําดวยคลื่นวิทยุ ซึง่ แหลงผลิตพลาสมาแบบเหนี่ยวนํา(inductively coupled plasma)จัดเปน
แหลงผลิตอยางงายที่สามารถใหพลาสมาความหนาแนนสูงไดมากถึง1010-1012 cm-3 พลาสมาที่ผลิต
ไดมีความเสถียรและสะอาด แหลงผลิตชนิดนี้ประกอบดวย แชมเบอรสุญญากาศ,แหลงกําเนิด
คลื่นวิทยุทใี่ หกําลังแกขดตัวเหนี่ยวนํา(RF induction coil) จะเหนี่วนําใหเกิดสนามไฟฟาซึ่งจะทําให
เกิดการแตกตัวของกาซบางสวนภายในแชมเบอรและรักษาสภาพพลาสมานั้นไว
โดยองคประกอบของระบบผลิตพลาสมาแบบ ICP สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือขดตัว
เหนี่ยวนําอยูภายนอกแชมเบอรและขดตัวเหนี่ยนํา(กรณีนี้เรียก antenna)อยูภายในแชมเบอร ใน
การณีที่ขดตัวเหนี่ยวนําอยูภายนอกแชมเบอรนั้น แชมเบอรจะทําจากแกว,ควอทซหรือเซรามิกส
สวนกรณีของ antennaซึ่งอยูภายในแชมเบอรนั้น แชมเบอรจะทําจากโลหะและอาจมีการติดตั้ง
แมเหล็กแบบกลีบมะเฟอง (multicusp) เพื่อเพิ่มความสม่ําเสมอในการกระจายตัวในแนวรัศมีของ
พลาสมา กําลังไฟฟาจากแหลงกําเนิดคลื่นวิทยุที่ใหกับขดตัวเหนี่ยวนํา อาจเปนแบบตอเนื่อง (CW)
หรือแบบหวง (pulse) โดยความถี่ที่ใชสวนใหญอยูในชวง 0.1-100 MHz ความถี่ที่นิยมใชมากคือ
13.56 MHz เพราะไม ร บกวนกั บ คลื่ น วิ ท ยุ ย า นการสื่ อ สารสาธารณะหรื อ การทหาร นอกจาก
องคประกอบที่กลาวไปแลวยังมี matching network เพื่อทําหนาที่ปรับอิมพิแดนซขาออกของ
แหลงกําเนิดความถี่คลื่นวิทยุ ซึ่งมีคา 50 µs ใหสอดคลองกับอิมพิแดนซของพลาสมาซึ่งมีคาไมคงที่
ขึ้นกับเงื่อนไขในการผลิตพลาสมา
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รูปที่ 3.7 แสดงแผนผังเครื่อง plasma immersion ion implantation and deposition

3.2.2 Ion dose density และศักยไฟฟาบนเมมเบรน
I) การคํานวณ Ion dose density (ion/cm2) [20]
Plasma Immersion Ions Implantation and Deposition (PIII-D) เปนเทคนิคที่นํามา
ประยุกตใชในงานวิจัยนี้ เปนกระบวนการเคลือบฝง Ar ลงบนเมมเบรนเพื่อใหเกิดความขรุขระและ
นําไปสูการเพิ่มพื้นที่ผิวของเมมเบรน โดยใหความสนใจปริมาณ ion dose density (ion/cm2) อยู
ในชวง 1016-1017 (ion/cm2) ซึ่งเราสามารถประมาณคา ion dose density ไดจาก
secondary electron

e

ionized
target
atom

incident ion

µA
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D =

I τ ft
eA (1 + γ )

D = ion dose density (ion/cm2)
I = กระแสไอออนและsecondary electron Amp
τ = Pulse length µs
f = ความถี่ Hz
t = เวลา วินาที
A = พื้นที่ cm2
γ = สัมประสิทธิ์ secondary electron

เมื่อ

II) การประมาณศักยไฟฟาบนเมมเบรน [21]
เนื่องจากเมมเบรนมีสมบัติที่เปนฉนวนดังนั้นขณะที่ทําการไบแอสอิเล็คโทรด ศักยไฟฟาบน
เมมเบรนจะลดลงทําใหพลังงานไอออนของอารกอนลดลง ซึ่งเราสามารถประมาณศักยไฟฟาบนเมม
เบรนไดจาก
V1 =

ซึ่ง

V0 (t ) − [n0 ed (s − s 0 ) / (ε 0κ )]
1 + [4d / (3sκ )]

V0 (t ) = the voltage applied to the underlying conductor

d

= thickness of the dielectric

ทราบคา จากการวัด

s

= plasma density
= plasma sheath thickness before implantation pulse
= s(t) the thickness of expanding sheath

κ

= dielectric constant

n0
s0

ทราบคา เนื่องจากกําหนดเอง

ทราบคา จาก langmuir probes

ทราบจากการทดลอง

3.2.3 การเคลือบฝงไอออนพลาสมาบนเมมเบรน
ในงานวิจัยนี้ เปนกระบวนการเคลือบฝง Ar ลงบนเมมเบรนเพื่อใหเกิดความขรุขระและ
นําไปสูการเพิม่ พื้นที่ผิวของเมมเบรน โดยใหความสนใจปริมาณ ion dose density (ion/cm2) อยู
ในชวง 1016-1017 (ion/cm2) ดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.3 แสดงเงื่อนไขการระดมยิงฝงไอออนพลาสมา
Process
Base pressure(Torr)
Type of gas
Flow rate (sccm)
Pressure before plasma(Torr)
RF power (watt)
Pressure after plasma(Torr)
Bias voltage (kV)
Bias Current (mA)
Frequency (Hz)
Pulse length ( s)
Process time (min)

Ar+ sputtering
2.1 x10-5
Ar
2.00
1.5 x10-3
200
1.6 x10-3
2.5
72
200
20
30

Ar+ sputtering
3 x10-5
Ar
2.00
1.7 x10-3
200
1.7 x10-3
2.5
72
200
20
60

Ar+ sputtering
2.9 x10-5
Ar
2.00
1.7 x10-3
200
1.7 x10-3
2.5
72
200
20
90

Ar+ sputtering
3.9 x10-5
Ar
2.00
1.8 x10-3
200
1.8 x10-3
2.5
72
200
20
120

3.2.4 การแสดงลักษณะของเมมเบรน
การตรวจสอบเมมเบรนที่ไดทําการเคลือบฝงไอออนพลาสมาของอารกอนดวยกันทั้งหมด 2
วิธี ไดแก Scanning Electron Microscopy(SEM) และAtomic Force Microscopy(AFM เพื่อทําการ
ตรวจสอบสภาพพื้นผิว และความขรุขระตามลําดับ
ตารางที่ 3.4 แสดงเครื่องมือวัดและคุณสมบัติที่วัด
เครื่องมือวัด
SEM
AFM

แสดงคุณสมบัติ
morphology
roughness

33
3.3 การประกอบ Membrane Electrode Assembly (MEA) [19]
ในขั้นตอนนี้ไดทําการประกอบ MEA ดวยวิธี hot press โดยใชอิเล็คโทรดที่มีแพทตินัมบน
gas diffusion layer

ตัด electrode ตามขนาดพื้นที่ทําปฏิกิริยา
ทา Nafion solution 5% บน electrode ดานที่จะ
นําไปประกบ membrane อบที่ 700Cไว 1 ชม.
นํา membrane และ electrode ที่เตรียมไวประกบ
เขาดวยกัน
ปรับเครื่อง hot press ที่
upper 135 ํc , Lower 135 ํc
นํา membrane และ electrode ที่เตรียมไวประกบ
เขาดวยกันใสเขาไปในเครื่อง hotting press โดย
ไมอัดแรง เปนเวลา 10 นาที
ปรับเครื่อง hotting press และอัดดวยแรงอัด1000
psig เปนเวลา 90 วินาที
cooling ดวยน้ําอุณหภูมิปกติ
MEA เตรียมนําไปประกอบเปน Fuel cell
รูปที่ 3.8 แสดงแผนผังการ hot pressing สําหรับ PEM Fuel cell
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บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยผลการทดลองการดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Ion
Beam Bombardment และการดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Plasma Immersion Ion
Implantation and Deposition(PIII-D) โดยเปลี่ยนแปลงคาความหนาแนนไอออนของอารกอนที่
ระดมยิงลงบนเมมเบรนจาก 0 – 1016 ions/cm2 จากนั้นจึงทําการตรวจสอบลักษณะของเมมเบรนซึ่ง
จะแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 4.1 ภาพถายพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอมของ (ก) เมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง และเมม
เบรนที่ถูกระดมยิงดวยไอออน (ข) 1014 ions/cm2 (ค) 1015 ions/cm2 และ (ง) 1016 ions/cm2
4.1 ผลการดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Ion Beam Bombardment
4.1.1 สภาพพื้นผิว
แนฟออนเมมเบรนถูกถายภาพพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอม (AFM) ซึ่งมีลักษณะดัง
รูปที่ 3.3 จากรูปถายพื้นผิวของกลองจุลทรรศนแรงอะตอมทําใหแนชัดวาเมื่อทําการเพิ่มความ
หนาแนนไอออนที่ระดมยิงจาก 0 – 1016 ions/cm2 พบวาผิวของเมมเบรนเกิดความขรุขระโดยผิวของ
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เมมเบรนที่ถกู ระดมยิงจะมีลักษณะเปนหลุมเปนบอในขณะที่เมมเบรนที่ไมถูกยิงผิวจะมีลักษณะ
คอนขางเรียบ
4.1.2 ความขรุขระและพื้นที่ผิวที่เปลี่ยนแปลง
การวิ เ คราะห ค วามขรุ ข ระและพื้นที่ ผิว ที่เ ปลี่ย นแปลงของเมมเบรนดํ า เนิน โดยใช กลอ ง
จุลทรรศนแรงอะตอม (AFM)
ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติเชิงสัณฐานของแนฟออนเมมเบรนที่ถูกวิเคราะหโดย AFM
Parameter
Untreated
Ion dose density (ions/cm2) at 10 keV
1x 1015
1x 1016
1x 1014
RMS roughness
0.888 ± 0.096 1.099 ± 0.079 1.380 ± 0.070 1.874 ± 0.100
(nm)
Surface area
0.013 ± 0.005 0.060 ± 0.005 0.065 ± 0.008 0.719 ± 0.096
difference (%)
Width pore (nm)
70.686 ± 17.019

2.1
2
1.9

1.874

1.8
1.7

RMS roughness (nm)

1.6
1.5
1.4

1.38

1.3
1.2
1.1

1.099

1
0.9

0.888

0.8
0.7
0.6
0

1E+14

1E+15
Ion dose density (Ions/cm2)

1E+16

รูปที่ 4.2 ปริมาณความหนาแนนไอออนตอสภาพความขรุขระของเมมเบรน
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1

0.9

0.8
0.719

Surface area difference (%)

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
0.06

0.065

0.013

0
0

1E+14

1E+15

1E+16

Ion dose density (ions/cm2)

รูปที่ 4.3 ปริมาณความหนาแนนไอออนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวของเมมเบรน
ตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 – 4.3 แสดงถึงการเพิ่มความหนาแนนของการระดมยิงไอออน
จาก 0 – 1016 ions/cm2 ผิวของเมมเบรนจะทําใหเกิดความขรุขระขึ้นซึ่งสัมพันธกับผลของภาพถาย
AFM และจากการวิเคราะหของ AFM พบวาเมื่อเพิ่มความหนาแนนไอออนจาก 0 – 1016 ions/cm2
คาเฉลี่ยความขรุขระจะเพิ่มขึ้นจาก 0.888 – 1.874 nm ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการ
ทดลองของ S.A. Cho [17] และ M. Prasanna [22] ที่พบวาเมื่อระดมยิงดวยความหนาแนนไอออน
ที่เพิ่มขึ้นสภาพความขรุขระมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อีกทั้งในการทดลองนี้พบวาเปอรเซ็นตของพื้นที่ผิวที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 0.013 – 0.719 % สวนความกวางหลุมของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวย
ความหนาแนนไอออน 1016 ions/cm2 มีความกวางประมาณ 70.686 nm ในขณะที่เมมเบรนที่ถูก
ระดมยิงดวยความหนแนนไอออน 0 – 1015 ions/cm2 ลักษณะความเปนหลุมไมชัดเจน ดังนั้นจาก
ผลการทดลองพบวาเมมเบรนที่ถูกระดมยิงจะเกิดความขรุขระแกพื้นผิวและนําไปสูการเพิ่มพื้นที่
ผิวสัมผัสระหวางเมมเบรนและตัวเรงปฏิกิริยาเมื่อนํามาใชกับเซลลเชื้อเพลิง
4.1.3 โครงสรางทางเคมี
เมมเบรนถูกวิเคราะหโครงสรางทางเคมีดวยฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตรสโกป
ซึ่งแสดงผลดังรูปที่ 4.4

37

%T

Untreat
Untreat
Dose
1014 ion/cm2
Dose14
Dose
1015 ion/cm2
Dose15
Dose
1016 ion/cm2
Dose16

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

W avenumber, cm-1

รูปที่ 4.4 สเปกตรัมของเมมเบรนจากฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตรสโกป
ผลลั พธของสเปกตรัมแสดงใหเห็นเลขคลื่นกับ ฟงกชันนัลกรุปของแนฟออนเมมเบรนที่
สะทอนแสงอินฟราเรดดังนี้
ตารางที่ 4.2 หมูฟงคชันเทียบกับเลขคลื่นที่วัดโดย FTIR [22]
Wavenumber, cm-1
975.8

Functional group
C–O–C symmetric stretching

1056.8

SO3-

1145.5

CF2
symmetric stretching of the
polymer
CF2
antisymmetric stretching of the
polymer

1201.4

symmetric stretching
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Side chain
Main chain

Importance for
proton transfer

รูปที่ 4.5 โครงทางเคมีของแนฟออนเมมเบรน
ผลของสเปกตรัมแสดงใหเห็นวาเมื่อทําการระดมยิงลําไอออนอารกอนพลังงาน 10 keV จะ
ทําใหโครงสรางเคมีของแนฟออนเมมเบรนเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
I) การเปลี่ยนแปลงปริมาณหมูซัลโฟเนต (SO3- )
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณจากสเปคตราไมสามารถเทียบไดโดยตรงจากเปอรเซ็นตการทะลุ
ผานของแสงอินฟราเรดเนื่องจากในการวัด FTIR แตละครั้งจะมีปจจัยในดานตางๆแตกตางกันไปจึง
จําเปนตองทําการเปรียบเทียบความสัมพันธในสเปกตรัมเดียวกันกอนโดยหาอัตราสวนของพื้นที่ใต
กราฟ ซึ่งในกรณีนี้สนใจพีคของหมูซัลโฟเนตซึ่งมีเลขคลื่น 1056 cm-1 เทียบกับพีคของพันธะ C–F
ที่มีการยืดแบบสมมาตรและไมสมมาตร ที่เลขคลื่น 1145 และ 1201 cm-1 โดยใชเปนพีคมาตรฐาน
ภายในสารตัวอยางตามลําดับ
100

80

Peak Area Center
-------------------------------1
755.98 968.3
2
792.7 982.17
3
541.43 1055.5
4
9966.1 1138.4
5
10736 1220.8
6
226.62 1307.8

100 - %R

60

40

20

0

1400

1300

1200

1100

1000

900

R = 0.99883

-1

Wavenumber,(cm)

รูปที่ 4.6 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง
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Peak Area
Center
--------------------------------1
144.51
969.34
2
124.53
982.36
3
87.214
1056.0
4
2157.2
1142.2
5
3141.1
1216.3
6
26.176
1312.5

R = 0.99820

รูปที่ 4.7 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง ดวยลําไอออน 1014
ions/cm2

50
Peak Area Center
-------------------------------------1
148.56 969.23
2
186.71 982.47
3
99.153 1055.5
4
3470.7 1140.8
5
4188.2 1210.1
6
15.671 1310.4

40

100 - %R

30

20

R = 0.99885
10

0

1400

1300

1200

1100

1000

900

-1

Wavenumber, cm

รูปที่ 4.8 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง ดวยลําไอออน
1015 ions/cm2

40

100

Peak Area Center
---------------------------------------1
267.77 968.6
2
493.35 981.79
3
374.75 1054.1
4
10573 1135.1
5
11696 1212.5
6
90.596 1310.6
7
2.4418 1323.5

100 - %R

80

60

40

R = 0.99893
20

0
1400

1300

1200

1100

1000

900

-1

Wavenumber, cm

รูปที่ 4.9 การจําแนกพีคดวย Lorentzian สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถกู ระดมยิง ดวยลําไอออน
1016 ions/cm2
ตารางที่ 4.3 อัตราสวนของพื้นที่ใตกราฟระหวาง SO3- / C–F เทียบกับความหนาแนนไอออน
Ion dose density (ions/cm2)
อัตราสวนของพื้นที่ใตกราฟระหวาง SO3- / C–F
C-F ยืดแบบสมมาตร
C-F ยืดแบบไมสมมาตร
Untreat
0.054327
0.050431
14
10
0.040442
0.027765
15
10
0.028569
0.023674
1016
0.035444
0.032041
(ใชเลขนัยสําคัญ 5 ตัว)
จากผลของพื้นที่ใตกราฟระหวาง SO3- / C–F พบวาเมมเบรนที่ถูกระดมยิงยังคงมีพันธะ
ของหมูซัลโฟเนตซึ่งเปนพันธะที่สําคัญในการเคลื่อนยายโปรตอน และมีความเปนไปไดวาการระดม
ยิงลําไอออนอาจไมสงผลกระทบอยางชัดเจนตอพันธะของหมูซัลโฟเนต
II) การเปลี่ยนแปลงโครสรางเคมีของแนฟออนเมมเบรน
ดังแสดงในรูปที่ 4.1-4.7 โครงสรางทางเคมีในชวงเลขคลื่น 1700 – 1800 cm-1 มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อทําการระดมยิงที่ความหนาแนนมากขึ้น
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Untreat
Untreat
Dose
1014 ion/cm2
Dose14
Dose
1015 ion/cm2
Dose15
Dose 1016 ion/cm2

%T

Dose16

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

Wavenumber, cm-1

รูปที่ 4.10 สเปกตรัมของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงและไมถูกระดมยิงในชวงเลขคลื่น1200-2600
พีคที่เกิดขึ้นจากการระดมยิงไอออนอารกอนอาจเปนพีคของคารบอนิล(carbonyl) ซึ่งเปน
หมูฟงคชันนัลของ C = O โดยมีชวงของเลขคลื่น 1725 – 1885 cm-1 เปนไปไดวาการระดมยิง
ไอออนสงผลกระทบตอการเกิด chain scission และ cross-linking ปะปนกันไป และอาจสงผลให
เกิด C = O ขึ้น
ฉะนั้นจากผลการวิเคราะหดวย FTIR
ทําใหทราบวาเมมเบรนที่ถูกระดมยิงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีขึ้นและอาจสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพความไมชอบน้ําบนผิวเมม
แบรนและสภาพการนําโปรตอนเมื่อนําไปใชในเซลลเชื้อเพลิง
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4.1.4 สภาพความไมชอบน้ํา
การวัดสภาพความไมชอบน้ําซึ่งในการทดลองนี้ไดใชไมโครปเปตตหยดน้ํา DI ปริมาณ 20
ไมโครลิตร ลงบนเมมเบรนจากนั้นใชหลักการสะทอนแสงจากดานขางของหยดน้ํา สูกระจก แลวหัก
แสงเขาสูกลองจุลทรรศน จากนั้น ทําการถายภาพโดยใชกลอง CCD จะไดภาพของหยดน้ําดานขาง
ดังรูปที่ 4.11

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 4.11 ภาพถายหยดน้ําดวยกลองจุลทรรศน (ก) เมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง และเมมเบรนทีถ่ ูก
ระดมยิงดวยไอออน (ข) 1014 ions/cm2 (ค) 1015 ions/cm2 และ (ง) 1016 ions/cm2
ซึ่งสามารถนําไปวัดคา contact angle ได โดยใชโปรแกรม AutoCAD 2007 วัดมุมบริเวณ
ผิวสัมผัสระหวางหยดน้ํากับเมมเบรนไดดังตารางที่
ตารางที่ 4.4 มุมหยดน้ําของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยความหนาแนนไอออนตางๆ
Ion dose density (ions/cm2) at 10 keV
Parameter
Untreated
1x 1014
1x 1015
1x 1016
Water contact angle
80
77
70
64
(degree)
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90

80

Water contact angle (degree)

70

60

50

40

30

20

10

0
0

1E+14

1E+15

1E+16

Ion dose denity (ions/cm2)

รูปที่ 4.12 กราฟแสดงผลกระทบของความหนาแนนไอออนที่มีตอคามุมหยดน้ํา
จากผลการวัดคามุมหยดน้ําพบวาเมื่อเมมเบรนถูกระดมยิงที่ความหนาแนนไอออนสูงขึ้น
สภาพความไมชอบน้ําลดลงซึ่งอาจเปนสาเหตุมาจากพันธะระหวาง C-F ซึ่งโดยปกติพันธะนี้จะไม
ชอบน้ํา แตเมื่อเมมเบรนถูกระดมยิงไอออนที่มีความหนาแนนไอออนสูงขึ้นเปนผลทําใหพันธะ C-F
ถูกทําลายมากขึ้นจึงสงผลทําใหสภาพความไมชอบน้ําลดลง และจากผลการจําลองการระดมยิง
ไอออน พบวาคา sputtring yield ของไอออนอารกอนที่มีตออะตอมของฟลูออรีน มีคามากที่สุด
ดังนั้นจากผลการทดลองนี้อาจมีความเปนไปไดวาเมมเบรนเมื่อถูกระดมยิงดวยไอออนอารกอนที่
พลังงาน 10 keV อาจเกิด chain scission มากกวา cross-linking
4.2

การดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค Plasma Immersion Ion Implantation and
Deposition(PIII-D)

4.2.1 ผลการวิเคราะห AFM : Tapping mode และ SEM
การตรวจสอบเมมเบรนที่ไดทําการเคลือบฝงไอออนพลาสมาของอารกอนดวยกันทั้งหมด 2
วิธี ไดแก Scanning Electron Microscopy(SEM) และAtomic Force Microscopy(AFM เพื่อทําการ
ตรวจสอบสภาพพื้นผิว และความขรุขระตามลําดับ
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Untreated

Au

5.49

Totals

100.00

0.50

Element Weight
%

Atomic
%

C
O
F
S
Ar
Cu

28.21
6.49
63.11
1.58
0.10
0.01

ทดสอบ EDS

รูปที่ 4.13 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Untreated Nafion
117

18.87
5.78
66.78
2.83
0.21
0.04

45
Treat 30 mins

Cu

1.13

Totals

100.00

0.30

Element Weight
%

Atomic
%

C
O
F
S
Ar

29.09
6.77
62.45
1.45
-0.06

ทดสอบ EDS

รูปที่ 4.14 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117 หลังจาก
Treated ดวย PIIID เปนเวลา 30 นาที

20.46
6.34
69.48
2.72
-0.13

46
Treat 60 mins

Au

7.44

Totals

100.00

0.68

Element Weight
%

Atomic
%

C
O
F
S
Ar
Cu

29.81
6.04
61.97
1.54
0.03
-0.08

ทดสอบ EDS

รูปที่ 4.15 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117 หลังจาก
Treated ดวย PIIID เปนเวลา 60 นาที

19.75
5.33
64.95
2.73
0.07
-0.27

47
Treat 90 mins

Au

5.70

Totals

100.00

0.52

Element Weight
%

Atomic
%

C
O
F
S
Ar
Cu

30.06
6.75
61.21
1.38
-0.13
0.21

ทดสอบ EDS

รูปที่ 4.16 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 90 นาที

20.22
6.05
65.11
2.48
-0.29
0.73

48
Treat 120 mins

Au

1.45

Totals

100.00

Element Weight
%

Atomic
%

C
O
F
Ar
Cu

28.94
6.10
64.75
0.05
0.04

ทดสอบ EDS

รูปที่ 4.17 ผลการวิเคราะห AFM และ SEM ของ Nafion 117
หลังจาก Treated ดวย PIIID เปนเวลา 120 นาที

0.13

20.40
5.73
72.18
0.11
0.13
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ตารางที่ 4.5 แสดง mean roughness ของ Nafion 117 ที่โดสตาง ๆ
Times (นาที)
Ion dose density(ion/cm2)ไดจากการคํานวณ
untreat
30
2.78 x1016
60
5.56 x1016
90
8.33 x1016
120
1.11 x1017

Mean roughness(nm)
0.883
1.538
2.463
1.575
1.568

ตารางที่ 4.6 แสดง Nafion 115 preparation membrane
Times (นาที)
Ion dose density(ion/cm2)ไดจากการคํานวณ
60
2.78 x1016

Mean roughness(nm)
1.387

Mean roughness Nafion117 by PIIID
3
Mean roughness(nm)

60, 2.463
2.5
2
30, 1.538

120, 1.568

1.5

PIIID

90, 1.575
1
0, 0.883
0.5
0
0

20

40

60
80
เวลา(mins)

100

120

140

รูปที่ 4.18 กราฟแสดงผลจากการวัด roughness ของเมมเบรนที่ผานกระบวนการ PIIID ที่
ระยะเวลาตาง ๆ
ตารางที่ 4.7 แสดงคา Mean roughness[17]
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4.2.2 สรุปผลจากการวิเคราะห AFM
พบวาคา RMS ไมเปนไปตามสมมติฐานเนื่องจากที่ เวลา 90 และ 120 นาที คา RMS มีคา
ลดลงจากที่เวลา 60 นาที จําเปนที่จะตองทําการทดลองซ้ําที่เงื่อนไขเดิมหรืออาจสรุปกอนวา
เงื่อนไขที่ทําการทดลองเหมาะสมที่ 60 นาที
สวนคา RMS ที่แตกตางกับผลการทดลองของ S.A. Cho [17] มากนั้นอาจมีหลายสาเหตุที่
แตกตางกันในการทดลองรวมถึงวิธีการวัด AFM ซึ่งจะเห็นวาคา RMS ของเมมเบรนที่ untreat ก็วัด
ไดคาที่แตกตางกันมาก ซึ่งคา RMS ที่เหมาะสมกับเมมเบรนนั้นอาจจําเปนตองทดสอบเองกับ Test
station ของเราเอง
4.2.3 สรุปผลจากการวิเคราะห SEM
สามารถสรุปไดวา คา RMS ของเมมเบรนเกิดจากพื้นผิวของเมมเบรนถูกทําใหมรี ูพรุน
ไมไดเกิดจากการเคลือบของสารใดๆ สวนการดู morphology ของเมมเบรนไมสามารถดูไดเกิน
กําลังขยาย 30,000 เทา เนื่องจากพลังงานของอิเล็คตรอนที่ใชอยูที่ 15 keV ซึ่งถือวาสูงมากเมื่อใช
กับเมมเบรนโดยการดูที่กําลังขยายสูงกวานี้จะไปทําลายผิวเมมเบรน
ขอแตกตางในการทดลอง
ตารางที่ 4.8 แสดงขอแตกตางในการทดลอง
Reference Journal (JPS 155 (2006)
286-290)
Ion beam system
Nafion 115
ไมนามีผลกระทบ
Prepared membrane
During bombardment = 1 x10- 5 - 4 x104
Torr
Ion energy = 1 keV

ทําเอง
PIIID system
Nafion 117
Unprepared membrane
During bombardment = 1.6 x10- 3 – 1.8
x10- 3 Torr
Ion energy = 2.5 keV

4.3 สภาพการนําโปรตอน
หลังจากระดมยิงเมมเบรนดวยเทคนิค ion beam bombardment และ เทคนิค plasma
immersion แลว ไดทําการทดสอบสภาพการนําโปรตอนผานเมมเบรนเพื่อตรวจสอบสภาพการ
ทํางานของเมมเบรนในเบื้องตนวาจะสามารถเพิ่มสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงไดตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไวหรือไม ในการนี้ไดแบงการทดลองออกเปนสองสวนคือ การทดสอบ AC impedance analysis
แบบ in-situ และแบบ ex-situ
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4.3.1 การทดสอบ AC impedance แบบ in-situ ที่ wet condition (โดยเติม N2 ทั้งสอง
ขาง)
การวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบภายในมีการจัดชุดทดลองตามรูปที่ 4.20 กาซไนโตรเจน
จะถูกปอนผานตัวทําความชื้นแบบฟองอากาศแลวจึงปลอยใหไหลผานเซลลทั้งสองดาน ในขณะที่
ปลอยกาซนี้เอง เครื่องวิเคราะหการตอบสนองความถีจ่ ะถูกตอเขากับเซลลและทําการเก็บขอมูล
โดยมีเงื่อนไขในการทดลองดังนี้
Nitrogen gas

Gas inlet
Bubble
Gas outlet
humidifier

Fuel cell

Gas inlet

Frequency Response
Analyzer (FRA)

Gas outlet

รูปที่ 4.19 ไดอะแกรมแสดงการจัดการทดลองเพื่อวัด AC impedance แบบ in-situ
MEA ที่ใชทดสอบ
- N115 Untreat (hot press เองที่ 150 oC , 1500 psi)
- N115 Ion beam (hot press เองที่ 150 oC , 1500 psi)
- N115 PIII-D
(hot press เองที่ 150 oC , 1500 psi)
เงื่อนไขการทดลอง
- ใชเครื่อง FRA ในโหมด Potentiostatic mode
- Frequency : 0.1 Hz- 10,000 Hz
- Amplitude : 0.05 V
เงื่อนไขการวิเคราะห
- Circuit description : (R1Q1)R2([R3W1]C1)
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ตารางที่ 4.9 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ in-situ
Impedance Process
Circuit Element
Ohmic resistance (electrolyte + membrane)
R2
Anode Faradaic resistance
R1
Anode double-layer capacitance
Q1
Cathode Faradaic resistance
R3
Cathode double-layer capacitance
C1
Finite Warburg
W1
การวิเคราะหเซลลเชื้อเพลิงโดยใชวธิ ีวัดอิมพิแดนซกระแสสลับตองจําลองเซลลเชือ้ เพลิง
ออกมาเปนวงจรทางไฟฟา (รูปที่ 4.21) ซึ่งประกอบดวยสามสวนหลักคือ สวนของขั้วแอโนด, สวน
ของเมมเบรน และสวนของขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด : ประกอบดวย ตัวตานทาน (R1) ขนานกับตัวเก็บประจุที่ไมสมมาตร (Q1) โดย
ตัวตานทานบงบอกถึงความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้ว สวนตัวเก็บประจุที่ไมสมมาตรแสดงถึง
ความสามารถในการเก็บประจุระหวางชั้นของประจุบวกและลบที่ผิวของขั้วที่ไมสมมาตร
เมมเบรน : ประกอบดวย ตัวตานทาน (R2) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสงถายประจุ
ขั้วแคโทด : ประกอบดวย ตัวเก็บประจุ (C1) ขนานกับ ตัวตานทาน (R3) และขดลวด (W1)
โดยตั ว ต า นทานบ ง บอกถึ ง ความสามารถในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ ขั้ ว ส ว นตั ว เก็ บ ประจุ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการเก็บประจุระหวางชั้นของประจุบวกและลบที่ผิวของขั้วและขดลวดแสดงถึง
ความสามารถในการสงถายมวลผานเยื่อแพรกาซซึ่งเรียกวาวงจร Warburg

R1

R3
W1

R2
C1
Q1

รูปที่ 4.20 วงจรสมมูลของเซลลเชื้อเพลิงที่วัดโดยใชวิธวี ัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ in-situ
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ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองวัดคาอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ in-situ
MEA
Nafion
115
Untreat
Ion beam
PIII-D

R1
(kOhm)
63.2
44.6
40.9

Q1
Y

N

0.1617e-09 0.9020
0.1757e-09 0.9364
0.1835e-09 0.9606

R2
(kOhm)

R3
(kOhm)

-17.63
.983
2.039

1.902
2.287
2.226

W1
(H)

.4487e-03 26.19
.4837e-03 23.10
.4547e-03 18.98

4.3.2 การทดสอบ AC Impedance แบบ Ex-situ โดยใชสารละลาย H2SO4 0.5 M
การทดสอบอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ ใชวธิ กี ารจุมขั้วแพลตินัมลงในสารละลาย
กรด H2SO4 0.5 M ดังรูปที่ 4.22 และตอเครื่องวิเคราะหการตอบสนองความถี่เขาไปที่ขวั้ ทั้งสอง
Frequency Response
Analyzer (FRA)

Pt electrode

Pt electrode

Electrolyte
H2SO4 0.5 M

H2SO4 0.5 M
Membrane

รูปที่ 4.21 ไดอะแกรมแสดงการจัดการทดลองเพื่อวัด AC impedance แบบ ex-situ
Membrane ทีใ่ ชทดสอบ
- N115 Untreat
- N115 Ion beam
- N115 PIII-D
เงื่อนไขการทดลอง
- ใชเครื่อง FRA ในโหมด Galvanostatic mode
- ดึงกระแสที่ 0.25 , 0.5 , 1 mA

C1
(µF)
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เงื่อนไขการวิเคราะห
- Circuit description : R1([R2W1]Q1)
ตารางที่ 4.11 ตัวแปรทีเ่ กี่ยวของกับการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ
Impedance Process
Circuit Element
Ohmic resistance (electrolyte + membrane)
R1
Electrode Faradaic resistance
R2
Electrode double-layer capacitance
Q1
Finite Warburg
W1

ในการวิเคราะหวงจรทางไฟฟาสําหรับการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบภายนอกจะประกอบดวย
สองสวนหลักคือ สวนของขัว้ อิเล็กโทรด และสวนของเมมเบรน
ขั้วอิเล็กโทรด: ในการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบภายนอกขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองขางจะมี
คุณสมบัติเดียวกันเนื่องจากใชขั้วชนิดเดียวกันและจุมอยูในสารละลายชนิดเดียวกันและความเขมขน
เทากันจึงทําใหสามารถเขียนวงจรทางไฟฟาดังรูป โดยวงจรของขั้วอิเล็กโทรดประกอบดวย ตัวเก็บ
ประจุที่ไมสมมาตร (Q1) ขนานกับตัวตานทาน (R2) และขดลวด (W1) โดยตัวตานทานบงบอกถึง
ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้ว สวนตัวเก็บประจุที่ไมสมมาตรแสดงถึงความสามารถในการ
เก็ บ ประจุ ร ะหว า งชั้ น ของประจุ บ วกและลบที่ ผิ ว ของขั้ ว ที่ ไ ม ส มมาตรและขดลวดแสดงถึ ง
ความสามารถในการสงถายมวลผานเยื่อแพรกาซซึ่งเรียกวาวงจร Warburg
เมมเบรน : ประกอบดวย ตัวตานทาน (R2) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสงถายประจุ
และความตานทานไฟฟาเนื่องจากสารละลายอิเล็กโทรไลต

R2

W1

R3

W1

R1

R2

Q1

C1

รูปที่ 4.22 วงจรสมมูลของเซลลเชื้อเพลิงที่วัดโดยใชวิธวี ัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ
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ตารางที่ 4.12 ผลการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับแบบ ex-situ
Condition

Untreated

ion-treated

Plasmatreated

R=

I (mA)
0.00
0.25
0.50
1.00
0.00
0.25
0.50
1.00
0.00
0.25
0.50
1.00

Resistance (kOhm)
Rs1
10.33
10.32
11.44
11.79
24.44
25.75
26.55
26.69
12.36
13.19
13.89
14.53

Rs2
9.18
11.47
11.41
12.19
24.12
25.52
26.60
26.82
12.31
13.61
14.21
14.73

Mean
9.76
10.90
11.43
11.99
24.28
25.64
26.58
26.76
12.34
13.40
14.05
14.63

Stdev
0.813
0.813
0.021
0.283
0.226
0.163
0.035
0.092
0.035
0.297
0.226
0.141

Rm
0.855
0.285
0.815
1.380
13.670
15.025
15.565
16.145
1.725
2.790
3.440
4.020

Resistivity Conductivity
(Ohm.cm) (Ohm.cm)-1
3.68E+05
4.11E+05
4.31E+05
4.52E+05
9.15E+05
9.66E+05
1.00E+06
1.01E+06
4.65E+05
5.05E+05
5.30E+05
5.52E+05

2.72E-06
2.43E-06
2.32E-06
2.21E-06
1.09E-06
1.03E-06
9.98E-07
9.91E-07
2.15E-06
1.98E-06
1.89E-06
1.81E-06

ρL
A

σ=
RA
ρ=
L

1

ρ

where
ρ = resistivity
σ = conductivity
L = 1.20E-04 cm
A = 4.52389 cm2

ความหนาเมมเบรน
พื้นที่ผิวกลมรัศมี 1.2 cm
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Proton conductivity of sample membrane

Conductivity (Ohm.cm

3.00E-06
2.50E-06

2.00E-06

untreated
1.50E-06

ion-treated
plasma-treated

1.00E-06

5.00E-07
0.00E+00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

I (mA)

รูปที่ 4.23 กราฟเปรียบเทียบคา proton conductivity ของเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง เมมเบรนที่ถกู
ระดมยิงดวยไอออนและเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยพลาสมา
จากกราฟที่ 4.24 เมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยไอออนนั้นมีคา proton conductivity ที่ต่ําที่สุด
เมื่อเทียบกับตัวอยางเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิง และเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยพลาสมา จากผลการ
ทดลองดังกลาวพบวาเมมเบรนมีการสูญเสียความสามารถในการนําโปรตอนหลังจากถูกระดมยิง
ดวยไอออน ทีมวิจัยคาดวาผลดังกลาวอาจจะมีสาเหตุจากการ sputter ของ functional groups บาง
ตัวที่เปนสวนสําคัญในการนําโปรตอน หรืออาจเปนการทําลายพันธะเคมีบางชนิดที่จําเปนตอการนํา
โปรตอน ทั้งนี้ยังตองมีการศึกษาลงไปในเชิงลึกเพื่ออธิบายปรากฏการณดังกลาวอันจะนําไปสูการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในการปองกันไมใหเกิดการทําลาย functional groups หรือพันธะเคมีดังกลาว
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บทที่ 5 ระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว
การเก็บผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว จําเปนตองมีระบบ
ทดสอบที่ไดมาตรฐานเพื่อทีผ่ ลการทดสอบเซลลเชื้อเพลิงที่วัดไดนั้นจะไดมีความเปนสากลในการนี้
คณะผูวิจัยไดออกแบบสรางระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
5.1 องคประกอบของชุดทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิง (Test station)
ชุ ด ทดสอบสมรรถนะเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง ถู ก ออกแบบโดยห อ งทดลองเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีแบบภาพของระบบดังแสดงในรูปที่ 5.1 และมีองคประกอบดังนี้
Back Pressure
Regulator

Back Pressure
Regulator

Humidifier

Electronic load

Humidifier

H2 Mass Flow
Controller

Main Control

O2 Mass Flow
Controller

Pressure Regulator

Pressure Regulator

H2 Tank

O2 Tank

รูปที่ 5.1 แสดงแผนภาพชุดทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิง[www.bloggang.com]
5.1.1 ตัวควบคุมความดัน (pressure regulator)
ตัวควบคุมความดันดังแสดงในรูปที่ 5.2 ทําหนาที่ควบคุมความดันกอนที่จะเขาสูตัวควบคุม
อัตราการไหล (mass flow controller) สําหรับการปรับคาความดัน จะปรับตามความตองการของตัว
ควบคุมอัตราการไหลซึ่งจะใชอยูที่ประมาณ 1-2 บาร
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รูปที่ 5.2 แสดงตัวควบคุมความดัน
5.1.2 ตัวควบคุมอัตราการไหล (Mass flow controller)
ตัวควบคุมอัตราการไหล ดังแสดงในรูปที่ 5.3 ทําหนาที่ควบคุมอัตราการไหลของกาซเขาสู
เซลลเชื้อเพลิงตามอัตราการไหลที่ควบคุมผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งตัวควบคุมอัตราการไหลจะ
ใชชนิด MKS Model# M100B ที่ใชเฉพาะเจาะจงกับกาซแตละชนิดที่ใชงานคือ กาซไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน

รูปที่ 5.3 แสดงตัวควบคุมอัตราการไหล
5.1.3 เครื่องสรางความชืน้ (Humidifier)
เครื่องสรางความชื้นดังแสดงในรูปที่ 5.4 ทําหนาที่ใหความชื้นและความรอนกับกาซ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนที่จะเขาไปทําปฏิกิริยาในเซลลเชื้อเพลิง
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รูปที่ 5.4 แสดงเครื่องสรางความชื้น
5.1.4 โปรแกรมควบคุมการทํางาน และ ชุดควบคุมการทํางานหลัก
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชื่อ Fuelcell Control v6.0.3 ดังรูปที่ 5.5 ที่พัฒนาโดย
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม การทํ า งานของตั ว ควบคุ ม อั ต ราการไหล
และควบคุมการทํางานของตัวทําใหความรอน (heater) จํานวน 5 ตัวผานชุดควบคุมการทํางานหลัก
(main control) ดังรูปที่ 5.6 ไดแก ตัวใหความรอนกับเครื่องทําความชื้นดานอาโนด ตัวใหความ
รอนทอทางเขาดานอาโนด ตัวใหความชื้นกับเครื่องทําความชื้นทางดานคาโทด ตัวใหความรอนทอ
ทางเข า ด า นคาโทด และ ตั ว ให ค วามร อ นกั บ เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง อี ก ทั้ ง การควบคุ ม ป ด และเป ด
โซลีนอยดวาลว นอกจากนี้โปรแกรมดังกลาวยังสามารถแสดงขอมูลที่ตองการรูไดแก อุณหภูมิของ
เครื่องทําความชื้น อุณหภูมิของทอทางเขา อุณหภูมิของเซลลเชื้อเพลิง คาความตางศักยไฟฟา คา
กระแสไฟฟ า กํ า ลั ง ไฟฟ า ความหนาแน น กระแส ความดั น ย อ นกลั บ และสามารถเก็ บ
ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ในรู ป ของแฟ ม เวิ ด เพจ นามสกุ ล ดอทเท็ ก (.txt) ซึ่ ง สามารถประยุ ก ต ใ ช ไ ด กั บ
โปรแกรมเอ็กเซล
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รูปที่ 5.5 แสดงหนาตางโปรแกรมควบคุมการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง

รูปที่ 5.6 แสดงชุดควบคุมการทํางานหลัก

5.1.5 อิเล็กทรอนิกโหลด (electronic load)
อิเล็กทรอนิกสโหลด model# PEL300-2 ดังแสดงในรูปที่ 5.7 ทําหนาที่เสมือน
เครื่องใชไฟฟาดึงกระแส ตามที่ควบคุมผานโปรแกรม fuel cell control v6.0.3
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รูปที่ 5.7 แสดงเครื่องอิเล็กทรอนิกสโหลด
5.1.6 ตัวควบคุมความดันยอนกลับ (Back pressure regulator)
ตัวควบคุมความดันยอนกลับดังแสดงในรูปที่ 5.8 (ก) และ (ข) ทําหนาที่ควบคุมความดัน
ของเซลลเชื้อเพลิง โดยนิดเดิ้ลวาลวจะสามารถปรับความดันไดตามที่ตองการ สวนโซลีนอยดวาลว
จะทําหนาที่ปด-เปดเทานั้น

(ก)
(ข)
รูปที่ 5.8 แสดงตัวควบคุมยอนกลับของเซลลเชื้อเพลิง
(ก) แบบ นิดเดิ้ลวาลว
(ข) แบบโซลีนอยดวาลว
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5.1.7 เครื่องวัดความชื้น
ความชื้นสัมพัทธเปนตัวแปรสําคัญของการเดินเครื่องเซลลเชื้อเพลิงซึ่งสามารถทําการวัด
โดยการใชเครือ่ งวัดความชืน้ และอุณหภูมิของกาซดังแสดงในรูปที่ 5.9 ซึ่งไดทําการวัดความชืน้ ที่ใช
ในชุดทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิงไดผลดังรูปที่ 5.10 จากผลที่ไดพบวาอุปกรณทําความชื้นใน
ระบบทดสอบของเรานั้นใหความชื้นไดใกลเคียง 100% ซึ่งเปนคาความชื้นที่เซลลเชื้อเพลิงตองการ
ขณะที่เดินเครื่อง

รูปที่ 5.9 แสดงเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิกาซรุน HMT337
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รูปที่ 5.10 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความชื้นที่สรางขึ้นโดยเครื่องสรางความชื้น
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รูปที่ 5.11 แสดงภาพรวมของระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว
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5.1.8 การสอบเทียบมาตรฐาน
ITRi (Reference)
MEA : ไมทราบ (49 cm2 )
Flow Field : ไมทราบ
65/65/65
stoich H2 : x 1.3
stoich O2 : x 2
H2 : 1 barA (atmosphere)
O2 : 1 barA (atmosphere)

Polarization curve of single cell (MEA E-TEK 49 cm2)

1.2

1

ITRi (Reference)

ITRi
MEA : ไมทราบ (49 cm2 )
Flow Field : ไมทราบ
65/65/65
stoich H2 : x 1.3
stoich O2 : x 2
H2 : 1 barA (atmosphere)
O2 : 1 barA (atmosphere)

ITRi(CMU test station)

Voltage( V)

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

250

500

750

1000
1250
2
Current (mA/cm )

1500

1750

2000

2250

รูปที่ 5.12 กราฟแสดงสมรรถนะเซลลเชือ้ เพลิงเดี่ยวเปรียบเทียบระหวางระบบทดสอบของ ITRI
(Industrial Technology Research Institute of Taiwan) และระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงที่
ออกแบบสรางขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลังจากจัดสรางระบบทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิงแลว ไดทําการทดสอบสมรรถนะ
เซลลเชื้อเพลิง พบวาสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงที่ทดสอบบนระบบทดสอบที่สรางขึ้นมาเองนั้นมี
คาใกลเคียงกับสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงที่ทดสอบบนระบบทดสอบที่ไดมาตรฐานซึ่งปกติแลว
เซลลเชื้อเพลิงและระบบทดสอบที่ไดมาตรฐานจะสามารถใหความหนาแนนกระแสประมาณ 1200
mA/cm2 ที่แรงดันขั้วเซลล 0.6 โวลต จึงสรุปไดวาระบบทดสอบที่จัดทําขึ้นเองมีคุณสมบัติเทียบเทา
ระบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน ซึ่งสามารถกําหนดตัวแปรที่มีผลตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง ตัว
แปรที่สําคัญหลักๆไดแก กระแสไฟฟา, อุณหภูมิเซลล, อุณหภูมิกาซเขาเซลล, ความชื้น และอัตรา
การไหลเชื้อเพลิง
5.1.9 เกี่ยวกับความปลอดภัย
เนื่องจากชุดทดสอบเซลลเชือ้ เพลิงมีการใชงานกาซไฮโดรเจนซึ่งเปนกาซไวไฟ ในการ
ประกอบระบบทอนํากาซไดเลือกใชระบบขอตอ Swagelok ซึ่งเปนระบบที่ไดมาตรฐานโลก และทน
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แรงดันไดสูง นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบดูดอากาศเหนือชุดทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเพื่อดูดกาซ
ไฮโดรเจนที่มีน้ําหนักเบาออกไปหากมีการรั่วไหลของกาซ
เพื่อความปลอดภัย การเดินเครื่องเซลลเชื้อเพลิงจะกระทําโดยผูที่ผา นการฝกฝนและอบรม
การใชงานแลวเทานั้น
5.2 การทดสอบเซลลเชือ้ เพลิง
การตรวจสอบวาเซลลมีคุณภาพเปนอยางไรเราอาจดูไดจากสมรรถนะของเซลลซึ่งเปนการ
วัดคาศักยไฟฟาและกระแส แตเพื่อใหไดคาที่ถูกตองและมีคุณภาพเราจําเปนตองทําการกระตุนการ
ทํางานของเซลล (Break in) ดังตอไปนี้
5.2.1 การกระตุนการทํางานของเซลล (Break in)
หลังจากเซลล ถูกประกอบ ขั้นตอนการกระตุนจะถูกทํากับเซลล ซึ่งจุดประสงค ของการ
กระตุนคือ ใหความชื้นแกเมมเบรนและสงเสริมการทํางานของคะตะลิสต ในชวงการ Break in
เซลลควรรักษากระแสใหคงที่จนกระทั่งแรงดันไฟฟาสม่ําเสมอ อาจใชเวลา 3 – 4 วัน
i) ลางดวยไนโตรเจน
1. ล า งเซลล ท่ี ด า นคาร โ ทดและแอโนดกั บ ไนโตรเจนเป น เวลา 5- 10 นาที ที่
อุณหภูมิหอง
2. เพิ่มอุณหภูมิ humidifiers ดานคารโทด,ดานแอโนด และตัวเซลล จนถึง 65 0C
ii) กระตุนที่ 0.7 V
1. ตั้ง stoichiometry ของ H2/O2 เปน 1.0x/1.5x อัตราการไหลดานแอโนดอยางนอย
104 sccm และดานคารโทดอยางนอย 70 sccm
2. บันทึก open circuit voltage ประมาณ 5 นาที ที่เงื่อนไขอุณหภูมิ humidifier และ
เซลลเปน 65 0C
3. ปรับและรักษา output voltage ที่ 0.7 V และสังเกตการณเพิ่มขึ้นของโวลเทจ
4. สําหรับเซลลใหม อาจตองทําซ้ําในการลางไนโตรเจนและ สเต็ป 1-3 เปนเวลา 3 ถึง
4 วัน จนกระทั่งกระแสที่ 0.7 V อิ่มตัว
iii) การวัด I-V curve ในชวงการ Break in
1. ในชวงการ Break in กอนจบการทดลองในแตละวันควรทําการพล็อตกราฟ I-V
อยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัด I-V ควรสแกนโวลเทจจาก 1.0 V ถึง 0.5 V จากนั้นจาก 0.5 V ถึง 1.0 V
สเต็ปโวลเทจที่สแกนคือ 0.025 V แตละจุดใชเวลา 30 วินาที
เมื่อจบการ Break in ทําการลางทอทั้งหมดดวยไนโตรเจน 5-10 นาที
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5.2.2 การทดสอบสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิง
การศึกษาถึงสมรรถนะของเซลลเชื่อเพลิงนั้นตองอาศัยการควบคุมผานโปรแกรม
คอมพิวเตอร แสดงรูปแบบโปรแกรมดังรูปที่ 5.5 ซึ่งจะสามารถกําหนดตัวแปรที่มผี ลตอสมรรถนะ
ของเซลลเชื้อเพลิง ตัวแปรที่สําคัญหลักๆไดแก กระแสไฟฟา อุณหภูมิเซลล อุณหภูมิกาซเขาเซลล
อุณหภูมิตัวทําความชื้น และอัตราการไหลเชื้อเพลิง โดยตัวแปรแตละตัวจะสงผลตอเซลลดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงตัวแปรและสงผลตอเซลล
ตัวแปร

สงผลตอเซลล

กระแสไฟฟา

การเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาของเซลล

อุณหภูมิเซลล

เพิ่มความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา (ไมเกิน 80
C)

0

อุณหภูมิตัวทําความชื้น

ควบคุมคา % RH

อุณหภูมิกาซเขาเซลล

ควบคุมไมใหเกิดการควบแนนในทอกาซ

อัตราการไหลเชื้อเพลิง

เปนไปตามความตองการของกระแสไฟฟา

หลังจากที่ไดดัดแปรผิวเมมเบรนดวยเทคนิค ion beam และ plasma แลวไดนําเมมเบรนดังกลาว
รวมทั้งเมมเบรนที่ไมไดผานกระบวนการดัดแปรมาทําการประกอบเปน MEA (หัวขอ 3.3) จากนั้น
นําไปประกอบกับชุดทดสอบเซลลเดี่ยวแลวทําการวัดสมรรถนะโดยการวัด I-V curve ซึ่งไดผลการ
ทดลองแสดงในรูปที่ 5.13 ผลที่ไดนั้นไมเปนไปตามทีต่ งั้ สมมติฐานไว นั่นคือการระดมยิงผิวเมมเบร
นดวยไอออนและพลาสมานั้นไมไดทําใหไดกระแสไฟฟาสูงขึ้น ในทางกลับกันพบวากระแสไฟฟาที่
ไดจากเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยไอออนและพลาสมานั้นมีคาลดลงอยางมาก หากเทียบ
กระแสไฟฟาตอพื้นที่ที่ได ที่ความตางศักยขั้วเซลล 0.6 โวลต จะพบวา เมมเบรนที่ไมถูกระดมยิงให
กระแสได 0.5 A/cm-2 ขณะที่เมมเบรนทีถ่ ูกระดมยิงดวยไอออนและพลาสมานั้นใหกระแสไฟฟาได
เพียง 0.02 A/cm-2 และ 0.12 A/cm-2 ตามลําดับ
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รูปที่ 5.13 ผลการวัดสมรรถนะเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวทีป่ ระกอบขึ้นจากเมมเบรนที่ไมถูกดัดแปรผิว
(untreat) เมมเบรนที่ถูกดัดแปรผิวดวยเทคนิคไอออนบีม (IB treat) และเมมเบรนที่ถูกดัดแปรผิว
ดวยเทคนิคพลาสมา (PIII treat)
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บทที่ 6 สรุป
จากผลของการดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิคเระดมยิงลําไอออนอารกอนลงบนแนฟ
ออนเมมเบรนที่ความหนาแนนไอออน 1014, 1015 และ1016 ions/cm2 และพลังงานไอออน 10 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต พบวาผิวของเมมเบรน เกิดความขรุขระโดยผิวของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงจะมี
ลั ก ษณะเปน หลุม เปน บ อ ในขณะที่ เ มมเบรนที่ไม ถูกยิ งผิ ว จะมีลั ก ษณะคอ นข า งเรียบ เมื่ อ ความ
หนาแนนไอออนสูงขึ้นลักษณะและความลึกของหลุมบนเมมเบรนจะชัดเจนขึ้น ซึ่งเมื่อทําการวัด
คุณสมบัติเชิงสัณฐานของผิวเมมเบรน พบวาเมื่อเพิ่มความหนาแนนไอออนจาก 0 – 1016 ions/cm2
คาเฉลี่ยความขรุขระจะเพิ่มขึ้นจาก 0.888 – 1.874 nm ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการ
ทดลองของ S.A. Cho [17] และ M. Prasanna [22] ที่พบวาเมื่อระดมยิงดวยความหนาแนนไอออน
ที่เพิ่มขึ้นสภาพความขรุขระมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อีกทั้งในการทดลองนี้พบวาเปอเซ็นตของพื้นที่ผิวที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 0.013 – 0.719 % สวนความกวางหลุมของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวย
ความหนาแนนไออน 1016 ions/cm2 มีความกวางประมาณ 70.686 nm ในขณะที่เมมเบรนที่ถูก
ระดมยิงดวยความหนแนนไอออน 0 – 1015 ions/cm2 ลักษณะความเปนหลุมไมชัดเจน ฉะนั้น
เปนไปไดวาเมมเบรนที่ถูกระดมยิงจะเกิดความขรุขระแกพื้นผิวและนําไปสูการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
ระหวางเมมเบรนและตัวเรงปฏิกิริยาเมื่อนํามาใชกับเซลลเชื้อเพลิง แตขณะเดียวกันจําเปนตอง
คํานึงถึงผลกระทบของการระดมยิงที่มีตอโครงสรางทางเคมีของเมมเบรนซึ่งปรากฏวาโครงสรางเคมี
ของแนฟออนเมมเบรนเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการประมาณ Lorentzian
สเปกตรัมพบวาเมมเบรนที่ถูกระดมยิงยังคงมีพันธะของหมูซัลโฟเนตซึ่งเปนพันธะที่สําคัญในการ
เคลื่อนยายโปรตอน และมีความเปนไปไดวาการระดมยิงลําไอออนอาจไมสงผลกระทบอยางชัดเจน
ตอพันธะของหมูซัลโฟเนต ขณะที่โครงสรางทางเคมีในชวงความถี่ 1700 – 1800 cm-1 มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อทําการระดมยิงที่ความหนาแนนมากขึ้นซึ่ง
ปรากฏวาพีคที่เกิดขึ้นจากการระดมยิงไอออนอารกอนอาจเปนพีคของคารบอนิล(carbonyl) ซึ่งเปน
หมูฟงคชันนัลของ C = O โดยมีชวงของเลขคลื่น 1725 – 1885 cm-1 เปนไปไดวาการระดมยิง
ไอออนสงผลกระทบตอการเกิด chain scission และ cross-linking ปะปนกันไป และอาจสงผลให
เกิด C = O ขึ้น และอาจสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพความไมชอบน้ําบนผิวเมมแบรนและสภาพ
การนําโปรตอนเมื่อนําไปใชในเซลลเชื้อเพลิง จากผลการวัดคามุมหยดน้ําพบวาเมื่อเมมเบรนถูก
ระดมยิงที่ความหนาแนนไอออนสูงขึ้นสภาพความไมชอบน้ําลดลงซึ่งอาจเปนสาเหตุมาจากพันธะ
ระหวาง C-F ซึ่งโดยปกติพันธะนี้จะไมชอบน้ํา แตเมื่อเมมเบรนถูกระดมยิงไอออนที่มีความหนาแนน
ไอออนสูงขึ้นเปนผลทําใหพันธะ C-F ถูกทําลายมากขึ้นจึงสงผลทําใหสภาพความไมชอบน้ําลดลง
และจากผลการจําลองการระดมยิงไอออนในหัวขอ 3.1 พบวาคา sputtering yield ของไอออน
อารกอนที่มีตออะตอมของฟลูออรีน มีคามากที่สุด ดังนั้นจากผลการทดลองนี้อาจมีความเปนไปได
วาเมมเบรนเมื่อถูกระดมยิงดวยไอออนอารกอนที่พลังงาน 10 keV อาจเกิด chain scission
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มากกวา cross-linking สวนผลการวัดสภาพการนําโปรตอนของแนฟออนเมมเบรนพบวาสภาพการ
นําโปรตอนของเมมเบรนที่ถูกระดมยิงดวยความหนาแนนไอออนคาตางๆมีความสามารถในการนํา
โปรตอนลดลงไปกวาเมมเบรนที่ไมถูกระดมยิงอยางเห็นไดชัด ซึ่งสามารถยืนยันไดจากผลการ
ทดลองนําเมมเบรนมาประกอบเปน MEA และนําไปทดสอบกับระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว ซึ่ง
พบวากระแสไฟฟาที่ไดมาจากเซลลที่ถูกระดมยิงดวยไอออนและพลาสมานั้นมีคาลดลงจาก 0.5
A/cm-2 เหลือ 0.02 A/cm-2 และ 0.12 A/cm-2 ตามลําดับ แมวาผลการทดสอบ FTIR จะแสดงวา
พันธะของหมูซัลโฟเนต ซึ่งทําหนาที่ในการเคลื่อนยายโปรตอนจะไมถูกรบกวนแตอาจเปนไปไดวา
พันธะดังกลาวนั้นไมไดอยูในรูปที่พรอมจะนําโปรตอนได
นอกจากนี้ยังไดทําการวัดสภาพการนําโปรตอนดวยวิธีอิมพิแดนซกระแสสลับโดยมีเงื่อนไข
อุณหภูมิที่สอดคลองกับการใชงานในเซลลเชื้อเพลิงพบวาคาอิมพิแดนซกระแสสลับก็มีคาลดลงเมื่อ
เมมเบรนถูกระดมยิงดวยไอออนและพลาสมา ซึ่งสอดคลองกับผลการวัด i-v curve
จากผลการดัดแปรพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิคเคลือบฝงไอออนในพลาสมาพบวาสภาพ
ความขรุขระของพื้นผิวมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเคลือบฝงไอออนที่ความหนาแนนไอออนสูงขึ้นซึ่งจะ
อิ่มตัวที่ความหนาแนนไอออนประมาณ 5.56 x1016 ion/cm2 มีคาเฉลี่ยความขรุขระอยูที่ 2.463 nm
สวนผลการถายภาพจาก SEM พบวาสอดคลองกับผลของ AFM คือเมมเบรนถูกที่เคลือบฝงไอออน
ที่ความหนาแนนไอออนสูงจะมีความขรุขระสูงสวนการดู morphology ของเมมเบรนไมสามารถดูได
เกินกําลังขยาย 30,000 เทา เนื่องจากพลังงานของอิเล็คตรอนที่ใชอยูที่ 15 keV ซึ่งถือวาสูงมากเมื่อ
ใชกับเมมเบรนโดยการดูที่กําลังขยายสูงกวานี้จะไปทําลายผิวเมมเบรน
จากผลการสอบเทียบระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิงพบวาระบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาเอง
สามารถตรวจสอบสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงไดใกลเคียงกับระบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน ซึ่งระบบ
ทดสอบนี้สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการทดสอบที่สําคัญกับเซลลเชื้อเพลิงไดครอบคลุมทุก
เงื่อนไข
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บทที่ 7 คําชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา
ผลการทดลองที่ไดไมเปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว คือคาอิมพิแดนซกระแสสลับและคา
กระแสไฟฟาที่เซลลเชื้อเพลิงใหออกมาเมื่อใชเมมเบรนที่ถูกดัดแปรผิวดวยเทคนิคไอออนและ
พลาสมานั้นมีคาลดลงต่ํากวาเมมเบรนที่ไมถูกดัดแปรผิว ซึ่งการที่ผลการทดลองไมเปนไปตาม
สมมติฐานนั้นเกิดจากการที่ไอออนที่ระดมยิงไปบนผิวเมมเบรนนั้นไปทําใหโครงสรางบางอยาง
เปลี่ยนไป ทีมวิจัยยังตองทําการวิจัยเพื่อศึกษาอันตรกิรยิ าระหวางไอออนและผิวพอลิเมอรตอไป
ขณะนี้ทีมวิจัยตองขอความอนุเคราะหใชเครื่อง FTIR จากสถาบันอื่น และเนื่องจากการ
วิเคราะหผลจากเครื่องมือดังกลาวตองใชบุคลากรที่มีประสบการณสงู ทีมวิจัยเองยังขาดบุคลากร
ดานนี้ ขณะเดียวกันทีมวิจยั กําลังสรางกําลังคนและเครื่องมือที่จะวิเคราะหสภาพนําโปรตอนของเมม
เบรนดวยการวัดอิมพิแดนซกระแสสลับ ซึ่งขณะนี้ยังตองไปใชเครื่องมือและขอคําแนะนําจากสถาบัน
อื่น
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