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ต้ นแบบเซลล์ แบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศทีม่ ีอเิ ล็กโทรไลต์ แบบไหลเวียน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศที่ มีอิเล็กโทรไลต์แบบ
ไหลเวียน โดยใช้วิธีการปั๊ มอากาศผ่านหัวทรายทาให้เกิดฟองอากาศลอยตัวขึ้นเหนื อผิวของสารละลายทาให้เกิ ดการ
เคลื่อนที่ ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไหลเวียนภายในเซลล์ ข้อมูลการด้านพลังงานของเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยมอากาศ ที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน วัดค่าศักย์ไฟฟ้า 1.085 โวลต์ มีค่ากระแสไฟฟ้า 2.43 มิลลิแอมแปร์ ส่ วนการ
ทดสอบการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องโพเทนชิ โอมิเตอร์ ในโหมดกัลวาโนสแตติก การปลดปล่อยกระแส
คงที่ 9 มิลลิแอมแปร์ เวลาที่ทดสอบ 15 นาที ผลการทดลองแบบเซลล์แบบสารละลายไม่ไหลเวียน วัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้
0.5 โวลต์ ส่ วนเซลล์ที่มีสารละลายแบบไหลเวียนโดยการควบคุ มอัตราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วินาที วัดค่า
ศักย์ไฟฟ้าได้ 0.7 โวลต์ เปรี ยบเทียบแล้วค่าศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 40% การที่ อิเล็กโทรไลต์มีการเคลื่อนที่แบบไหลเวียน
ภายในเซลล์น้ นั ทาให้เซลล์แบตเตอรี่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น
ABSTRACT
This research aims to study and design of the aluminum - air battery cell with electrolyte circulation. By
means of pumping air through the equipment, cause bubbles floating above the surface of the electrolyte causes
movement of the electrolyte circulation inside the cell. Information on energy of the aluminum - air battery cell. With
electrolyte circulation model. Measure the electric potential is 1.085 volts of electric current 2.43 mA Testing discharge
electricity using a composition potentiometers in static mode galvanostatic. 9 mA constant current discharge test at 15
minutes. results of experiments with cell electrolyte does not flow. Measured voltage is 0.5 volts. The cells with
electrolyte flow by controlling the air flow rate of 5 ml / sec. Measured voltage is 0.7 volts and then compare the voltage
increases up to 40%. The electrolyte circulation is movement within the cell, causing cell battery can produce electricity
has increased.
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PMP10-2
บทนา
แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ เป็ นนวัตกรรมใน
การออกแบบพัฒนาแบตเตอรี่ ให้เป็ นแหล่งพลังงานทาง
ไฟฟ้ าที่ สามารถใช้ทดแทนพลังงานสิ้ นเปลื องได้ เซลล์
แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่ ใช้ในปั จจุบนั จะเป็ นแบบ
เซลล์ ป ฐมภู มิ ที่ ชาร์ จไฟไม่ ได้ โดยขั้ วลบเป็ น
โลหะอลูมิเนี ยมที่ แช่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยจะ
ทาปฏิ กิริยากับออกซิ เจนในชั้นบรรยากาศ ที่ ข้ วั บวกเกิ ด
เป็ นอลู มิ เ นี ย มไฮดรอกไซด์ (Al (OH)3) ซึ่ งจะท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของแบตเตอรี่ ชนิ ด นี้ ลดลง
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาวิ จัย ในเรื่ องเทคโนโลยี แ บตเตอรี่
อลูมิเนี ยม-อากาศของประเทศไทยถือว่ายังมีนอ้ ยมากเมื่อ
เทียบกับต่างประเทศที่มีศึกษาพัฒนาแบตเตอรี่ อลูมิเนียมอากาศเพื่อเป็ นแหล่งพลังงานที่มีความสาคัญในอนาคต
แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ มี จุดเด่ นและจุ ด
ด้อยหลายประการที่ น่ า สนใจ โดยจุ ดเด่ นที่ ส าคัญ คื อ
สามารถสร้างพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่ องยนต์ได้อย่าง
เพียงพอ และให้อตั ราเร่ งที่คล้ายคลึงกับรถยนต์เครื่ องยนต์
เบนซิ น อย่างไรก็ ตามยังคงมี ปั ญหาทางเทคนิ คที่ ต ้อง
ได้รั บการแก้ไขที่ จะท าให้แบตเตอรี่ อลู มิ เนี ยม-อากาศ
เหมาะสมสาหรับยานพาหนะไฟฟ้ า เช่น ขั้วลบที่ ทาจาก
อลูมิเนียมบริ สุทธิ์จะสึ กกร่ อนโดยอิเล็กโทรไลต์ ดังนั้นจึง
นิ ยมน าอลู มิ เนี ยมอั ล ลอยด์ ที่ มี มั ก จะมี ดี บุ ก หรื อ
องค์ประกอบอื่นๆ มาใช้เป็ นส่ วนผสม อลูมิเนี ยมไฮเดรท
ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของเซลล์มีรูปแบบสารคล้ายเจลจะ
เกิ ดขึ้ นที่ ข้ วั ลบท าให้กระแสไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ลดลง ซึ่ ง
ปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจแก้ไขได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น
การเพิ่มสารเติ มแต่งในรู ปแบบผงเพื่อยับยั้งการเกิ ดเจล
สะสมที่พ้ืนผิว และพบว่าที่ข้ วั บวกในส่ วนที่ อากาศเข้าสู่
เซลล์แบตเตอรี่ จะประกอบด้ว ยวัสดุ ที่ มี ร าคาสู ง เช่ น
คาร์ บ อน ที่ มี ส่ ว นผสมของนิ ก เกิ ล -กริ ด (nickel-grid )
ตัวเร่ งปฏิกิริยา (โคบอลต์) รวมถึง ฟิ ล์ม PTFE ที่ใช้ในการ
ป้ องกันการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์และยอมให้อากาศ
ผ่านได้ยงั คงมีราคาที่ สูง นอกจากนี้ แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยมอากาศ แบบดั้ งเดิ ม จะมี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ส้ ั น เพราะ
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อลูมิเนี ยมทาปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และยัง
พบว่าเมื่ อปล่อยแบตเตอรี่ ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานจะเกิ ด
ก๊ าชไฮโดรเจนขึ้ นซึ่ งอาจท าให้เซลล์เสี ยหายหรื อเกิ ด
อันตรายเมื่อมีประกายไฟ Yang,S. (2002) นอกจากนี้ ยงั มี
ปั ญหาหลักๆของการนาอลูมิเนี ยมมาใช้เป็ นขั้วไฟฟ้ าใน
แบตเตอรี่ คือ การกัดกร่ อนในอลูมิเนียมเนื่องจากปฏิกิริยา
รี ดกั ชันที่ ข้ วั ลบในขณะไม่มีโหลดไฟฟ้ า และการก่ อตัว
ของชั้นไฮดรอกไซด์ที่บนพื้นผิวของอลูมิเนี ยมในขณะ
จ่ ายกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการจ่ ายกระแส และศักย์ไฟฟ้ าของระบบ
ลดลงG.S.Frankel,J. Electrochem (1998), Z. SzklarskaSmialowska (1999), C.F.W.Norman (1986) ส าหรั บ การ
แก้ ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ในเรื่ องของการใช้ อิ เ ล็ ก
โทรไลต์แบบหมุนเวียน โดยจะสู บสารละลายจากถังด้าน
นอก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการก่ อตัวของสารประกอบ
ไฮดรอกไซน์ และหยุดการเกิ ดการอุดตันภายในช่องว่าง
รู ที่ข้ วั แคโทด G.Scamans (1986) อีกทั้งยังช่วยกาจัดฟอง
ไฮโดรเจนออกจากผิวของอลูมิเนียม M.L.Doche, F.NovelCattin, R. Durand, J.J.Rameau (1997) และยั ง สามารถ
ผสมผสานกับกระบวนการต่างๆ ได้หลากหลายรู ปแบบ
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางความร้อน การกรอง และการตก
ผ ลึ ก T.A. Dougherty, A.P.Karpinski, J.H.Stannard, W.
Halliop, S. Warner (1996)
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
ออกแบบต้นแบบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่ มี
อิ เล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของแบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศแบบดั้งเดิ มหรื อ
แบบไม่ มี การไหลเวี ยนของสารละลาย โดยออกแบบ
ระบบการไหลเวียนของสารละลายอิ เล็กโทรไลต์ที่ ให้
เคลื่อนที่ ในระหว่างที่ ระบบทาการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้การ
เคลื่อนที่ของสารละลายเกิดจากการลอยตัวของฟองอากาศ
ซึ่ งกระบวนการดังกล่ าวอาจช่ วยลดการสะสมของสาร
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทางานของขั้วไฟฟ้า และ
การเคลื่อนที่ ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะช่ วยในการ
เพิ่ มอัตราการถ่ า ยโอนมวลสารของอากาศที่ เกิ ด ขึ้ นที่
พื้นผิวของขั้วไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

PMP10-3
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาและออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยมอากาศ ที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน
2. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลพลังงานที่ ได้
ระหว่าง เซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่ มีอิเล็กโทร
ไลต์แบบไหลเวียน กับเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่
มีอิเล็กโทรไลต์แบบไม่ไหลเวียน
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยเนื่ องจากรู ปแบบการติ ดตั้ง
ขั้วไฟฟ้า และระบบไหลเวียนสารที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของแบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่มีอิเล็กโทรไลต์
แบบไหลเวียน

วิธีการวิจัย
1. ศึ กษาและรวบรวมงานวิจัย หรื อ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศ
2. ศึ กษาข้อมูลการไหลเวียนอิเล็กโทรไลต์ที่
มีผลต่อคายประจุของแผ่นอลูมิเนียม
3. ออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ
และรู ปแบบการติ ดตั้งขั้ว ไฟฟ้ า และระบบไหลเวี ย น
สารละลาย
4. ออกแบบวิ ธี การการทดลอง และเตรี ยม
เครื่ องมื อในการทดลอง เช่ น สารเคมี , แผ่นอลู มิ เนี ยม,
เครื่ องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า, แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม เป็ นต้น
5. ป ร ะ ก อ บ ต้ น แ บ บ เ ซ ล ล์ แ บ ต เ ต อ รี่
อลูมิเนียม-อากาศที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน
6. ศึ ก ษาปั จ จัย เนื่ อ งจากรู ป แบบการติ ด ตั้ง
ขั้วไฟฟ้า และการไหลเวียนสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มี
ต่อการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า
7. วิเคราะห์และเปรี ยบเที ยบข้อมูลพลังงานที่
ได้ระหว่าง เซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศที่มี อิเล็กโทร
ไลต์แบบไหลเวียนกับเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศที่
มีอิเล็กโทรไลต์แบบไม่ไหลเวียน
8. ก า ร ท ด ส อ บ ศึ ก ษ า ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย
กระแสไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องโพเทนชิ โอมิ เตอร์ ในโหมด
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galvanostatic ทดสอบการปล่อยกระแสคงที่ 9 mA. เวลา
15 นาที
9. สรุ ปงานวิจยั และผลที่ได้จากการวิจยั
วัสดุ/อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ใช้แผ่นอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วลบ มีพ้ืนที่ จุ่มลง
ในสารละลาย 36 ตางรางเซนติเมตร ทาการเปิ ดผิวโดย
การขัดด้วยกระดาษทราย
2. ใช้แ ผ่น เหล็ก กล้า ไร้ ส นิ ม เกรด 304 เป็ น
ขั้วบวก มีพ้นื ที่จุ่มลงสารละลาย 36 ตางรางเซนติเมตร
3. เซลล์แ บตเตอรี่ ท าด้ว ยแผ่ น อะคริ ลิ ค ใส
ขนาด กว้างxยาวxสู ง = 4.8x11.5x8 เซนติ เมตร หนา 2
มิลลิเมตร
4. ใช้สารละลาย NaCl เป็ นสารละลายอิ เล็ก
โทรไลต์ 3.5 M (โมลาร์)
5. เครื่ อ งปั๊ ม ลม อัต ราการไหลของอากาศ
สูงสุดที่ 23 ลบ.ซม./วินาที
การออกแบบขนาดของเซลล์
ขนาดของเซลล์และรู ปแบบการติดตั้งขั้วไฟฟ้ า
ถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์
แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่ มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์
แบบไหลเวียน ดังนั้นเซลล์แบตเตอรี่ จึ งออกแบบให้ มี
ขนาด กว้างxยาวxสู ง เท่ ากับ 4.8x11.5x8 เซนติ เมตร มี
ระยะห่างระหว่างหัวทรายกับขั้วไฟฟ้าเท่ากับ 8 เซนติเมตร
การออกแบบเซลล์

ภาพที่ 1 การออกแบบขนาดของเซลล์แบตเตอรี่
อลูมิเนียม-อากาศ

PMP10-4
วิธีการทดลอง
1. ทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ
ที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบไม่มีการไหลเวียนของสารละลาย
แ ล้ ว ท า ก า ร วั ด ค่ า ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค่ า
กระแสไฟฟ้า

3. ทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ
ที่ มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์ทดสอบ
เซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศ ออกแบบการไหลเวียน
ของสารอิเล็กโทรไลต์โดยใช้การปั๊ มอากาศผ่านหัวทราย
ทาให้เกิดฟองอากาศลอยตัวขึ้นบนผิวของอิเล็กโทรไลต์
ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ที่ ระหว่างขั้วทั้งสองดังภาพที่ 4 แล้วทาการวัดค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า

ภาพที่ 2 เซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศอากาศ ที่มี
อิเล็กโทรไลต์แบบไม่มีการไหลเวียน
2. ทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ
ที่ มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์ หลักการ
ออกแบบการไหลเวียนของสารอิเล็กโทรไลต์โดยใช้การ
ปั๊ มอากาศผ่านหัวทรายทาให้เกิ ดฟองอากาศลอยตัวขึ้น
บนผิวของอิเล็กโทรไลต์ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของสาร
สารละลายอิ เล็กโทรไลต์ดัง ภาพที่ 3 แล้วทาการวัดค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า
ST

Al

ภาพที่ 4 การไหลเวียนสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดยใช้
ฟองอากาศระหว่างขั้วในเซลล์แบตเตอรี่
อลูมิเนียม-อากาศ
4.ก า ร ท ด ส อ บ ศึ ก ษ า ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย
กระแสไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องโพเทนชิ โอมิเตอร์ ในโหมด
galvanostatic ทดสอบการปล่อยกระแสคงที่ 9 mA. เวลา
15 นาที เปรี ยบเที ย บการปล่ อ ยกระแสของเซลล์
แบตเตอรี่ อ ลู มิ เ นี ย ม-อากาศ ที่ มี อิ เ ล็ ก โทรไลต์แ บบ
ไหลเวียนควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 3,5,23 ลบ.
ซม./วินาที และแบบอิเล็กโทรไลต์ไม่ไหลเวียน

ผลการวิจัย
1.ผลการทดลองเซลล์แ บตเตอรี่ อ ลู มิ เ นี ย มอากาศ ที่ มี อิ เ ล็ ก โทรไลต์ แ บบไม่ ไ หลเวี ย น โดยใช้
เหล็กกล้าไร้สนิ ม (ขั้วบวก) อลูมิเนี ยมบริ สุทธิ์ (ขั้วลบ)
ใช้สารละลาย NaCl เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 3.5 M
(โมลาร์ ) แล้วทาการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 0.778
V.ค่ากระแสไฟฟ้า 1.55 mA.

ภาพที่ 3 การไหลเวียนสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดยใช้
ฟองอากาศในเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียมอากาศ
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PMP10-5

ภาพที่ 5 การทดลองเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศ
แบบไม่ไหลเวียนของสารอิเล็กโทรไลต์

3. ผลการทดลองเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยมอากาศ ที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์ โดย
ออกแบบการไหลเวียนของสารอิเล็กโทรไลต์โดยใช้การ
ปั๊ มอากาศผ่านหัวทรายทาให้เกิ ดฟองอากาศลอยตัวขึ้น
บนผิวของอิเล็กโทรไลต์ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของสาร
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ระหว่างขั้ว พบว่าจากการวัด
ค่าศักย์ไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้าลดลงเนื่องจากฟองอากาศไป
เกาะตามขั้ วท าให้ พ้ื นที่ ผิ ว ของขั้ วทั้ งสองลดลง
ฟองอากาศนั้นถือว่าเป็ นเหมือนฉนวนทาให้ขดั ขวางการ
ถ่ายเทอิเล็คตรอนทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้า
ต่าลง

2. ผลการทดลองเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยมอากาศ ที่ มี อิ เ ล็กโทรไลต์แ บบไหลเวีย นภายในเซลล์
ทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ อลูมิเนี ยม-อากาศ ที่ ออกแบบ
การไหลเวี ย นของสารอิ เ ล็ ก โทรไลต์ โ ดยใช้ก ารปั๊ ม
อากาศผ่านหัวทรายทาให้เกิดฟองอากาศลอยตัวขึ้นบน
ผิ ว ของอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ท าให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ ข อง
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศ 5 ลบ.ซม./วิ น าที จากการวัด ค่ า ศัก ย์ไ ฟฟ้ า ค่ า
ศักย์ไฟฟ้าเกิดการเพิ่มขั้นจาก 0.778 V.เพิ่มขึ้นถึง 1.085
V. ค่ากระแสไฟฟ้า 2.43 mA.

ภาพที่ 7 ทดสอบการไหลเวียนสารละลายอิเล็กโทรไลต์
โดยใช้ฟองอากาศระหว่างขั้ว
4. ผลการทดลองศึ กษาการปลดปล่ อ ย
กระแสไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องโพเทนชิ โอมิเตอร์ ในโหมด
galvanostatic ทดสอบการปล่อยกระแสคงที่ 9 mA. เวลา
15 นาที เปรี ยบเที ย บการปล่ อ ยกระแสของเซลล์
แบตเตอรี่ อ ลู มิ เ นี ย ม-อากาศ ที่ มี อิ เ ล็ ก โทรไลต์แ บบ
ไหลเวียนโดยควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 3,5,23
ลบ.ซม./วิน าที และแบบสารละลายอิ เ ล็กโทรไลต์ไม่
ไหลเวียน มีผลการทดลองดังภาพที่ 8

ภาพที่ 6 การทดลองออกแบบการไหลเวียนสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์โดยใช้ฟองอากาศในเซลล์
แบตเตอรี่ อลูมิเนียม-อากาศ
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PMP10-6
มากส่ งผลให้ไหลเวียนของสารละลายภายเซลล์น้อยลง
ส่ วนการทดลองเซลล์แบบสารละลายแบบไม่ไหลเวียน
วัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้เพียง 0.5 V.

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย

Curve คือสารอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน ที่มีการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วินาที
Curve
คือสารอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน ที่มีการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 23 ลบ.ซม./วินาที
Curve
คือสารอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน ที่มีการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 3 ลบ.ซม./วินาที
Curve
คือสารอิเล็กโทรไลต์แบบไม่ไหลเวียน
ภาพที่ 8 กราฟเปรี ยบเทียบการทดสอบศึกษา
การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่ อง
โพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด galvanostatic
จากการทดลองระบบไหลเวียนของสารละลาย
นั้ นผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของแบตเตอรี่
อลู มิ เ นี ย ม-อากาศ การทดลองระบบไหลเวี ย นของ
สารละลายโดยควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 5 ลบ.
ซม./วินาที การปล่อยกระแสคงที่ 9 mA. ค่าศักย์ไฟฟ้ า
มากถึ ง 0.7 V. ซึ่ งให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พลัง งาน
ไฟฟ้ า มากที่ สุ ด ส่ ว นการควบคุ ม อัต ราการไหลของ
อากาศ 23 ลบ.ซม./วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.65 V. ค่าศักย์มี
ค่าต่ากว่านั้นเกิดจากการป้ อนอากาศที่แรงเกินไป ทาให้
ฟองอากาศไปเกาะตามขั้วทาให้พ้ืนที่ผิวของขั้วทั้งสอง
ลดลง ฟองอากาศนั้น ถื อ ว่า เป็ นเหมื อ นฉนวนท าให้
ขัดขวางการถ่ายเทอิเล็คตรอนทาให้ประสิ ทธิภาพในการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ต่ าลง ส่ ว นการควบคุ ม อัต ราการไหลของ
อากาศ 3 ลบ.ซม./วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้ า 0.64 V.ค่าศักย์มี
ค่าต่ ากว่าเกิ ดจากอัตราการไหลของอากาศที่ ป้อนน้อย
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ผลการทดลองเซลล์ แ บตเตอรี่ อลู มิ เ นี ย มอากาศ ที่ มี อิ เ ล็ ก โทรไลต์ แ บบไม่ ไ หลเวี ย นโดยใช้
เหล็กกล้าไร้สนิ ม (ขั้วบวก) อลูมิเนี ยมบริ สุทธิ์ (ขั้วลบ)
ใช้สารละลาย NaCl เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 3.5 M
(โมลาร์ ) วัด ค่ า ความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ า ได้ 0.778 V.ค่ า
กระแสไฟฟ้ า 1.55 mA. แล้ ว ท าการทดสอบเซลล์
แบตเตอรี่ อ ลู มิ เ นี ย ม-อากาศ ที่ มี อิ เ ล็ ก โทรไลต์แ บบ
ไหลเวี ย น โดยการออกแบบการไหลเวี ย นของสาร
อิเล็กโทรไลต์โดยใช้การปั๊ มอากาศผ่านหัวทรายท าให้
เกิดฟองอากาศลอยตัวขึ้นบนผิวของอิเล็กโทรไลต์ทาให้
เกิ ดการเคลื่อนที่ของสารสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ของ
เซลล์แบตเตอรี่ ทาด้วยแผ่นอะคริ ลิคใสขนาด กว้างxยาว
xสูง เท่ากับ 4.8x11.5x8 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร วัด
ค่ า ศัก ย์ไ ฟฟ้ า มากที่ สุ ด คื อ 1.085 V. ค่ า กระแสไฟฟ้ า
2.43 mA ส่ วนการทดสอบศึ กษาการปลดปล่ อ ย
กระแสไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องโพเทนชิ โอมิเตอร์ ในโหมด
galvanostatic เซลล์แบบที่ 3 ทดสอบการปล่อยกระแส
คงที่ 9 mA. เวลา 15 นาที ผลการทดลองเซลล์ แ บบ
สารละลายแบบไม่ไหลเวียน วัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้ 0.5 V.
ส่ ว นเซลล์ แ บบสารละลายแบบไหลเวี ย น โดยการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วินาที วัดค่า
ศักย์ไฟฟ้ามากถึง 0.7 V. เปรี ยบเทียบกับเชลล์สารละลาย
ไม่ ไ หลเวี ย นค่ า ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ นถึ ง 40% การที่
สารละลายอิ เ ล็ก โทรไลต์มี ก ารเคลื่ อ นที่ น้ ันทาให้เกิ ด
กระบวนการที่ ช่วยลดการสะสมของสารผลิ ตภัณ ฑ์ที่
เป็ นอุปสรรคต่อการทางานของขั้วไฟฟ้า ส่ งผลต่อเซลล์
แบตเตอรี่ อ ลู มิ เ นี ย ม-อากาศสามารถผลิ ต พลัง งานได้
เพิม่ ขึ้น ทั้งค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
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