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ต้นแบบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศทีม่ีอเิล็กโทรไลต์แบบไหลเวยีน 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบ

ไหลเวียน โดยใชว้ิธีการป๊ัมอากาศผ่านหัวทรายท าให้เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึนเหนือผิวของสารละลายท าให้เกิดการ
เคล่ือนท่ีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไหลเวียนภายในเซลล์  ขอ้มูลการดา้นพลงังานของเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทรไลตแ์บบไหลเวียน วดัค่าศกัยไ์ฟฟ้า 1.085 โวลต ์มีค่ากระแสไฟฟ้า 2.43 มิลลิแอมแปร์  ส่วนการ
ทดสอบการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองโพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมดกลัวาโนสแตติก การปลดปล่อยกระแส
คงท่ี 9 มิลลิแอมแปร์ เวลาท่ีทดสอบ 15 นาที ผลการทดลองแบบเซลลแ์บบสารละลายไม่ไหลเวียน วดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าได ้
0.5 โวลต์ ส่วนเซลล์ท่ีมีสารละลายแบบไหลเวียนโดยการควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วินาที วดัค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าได ้0.7 โวลต ์ เปรียบเทียบแลว้ค่าศกัยไ์ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนถึง 40%  การท่ี  อิเลก็โทรไลตมี์การเคล่ือนท่ีแบบไหลเวยีน
ภายในเซลลน์ั้นท าใหเ้ซลลแ์บตเตอร่ีสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 

 
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. 
 
 
 
 

 ค าส าคญั: เซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ, อิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน, การออกแบบแบตเตอร่ี 
Keywords: Battery cell aluminum – air, Electrolyte circulation, Design of the battery 
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PMP10-2 

บทน า 
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ เป็นนวตักรรมใน

การออกแบบพฒันาแบตเตอร่ี ให้เป็นแหล่งพลงังานทาง
ไฟฟ้าท่ีสามารถใช้ทดแทนพลงังานส้ินเปลืองได้ เซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีใชใ้นปัจจุบนัจะเป็นแบบ
เซลล์ปฐมภู มิ ท่ี ช า ร์ จ ไฟไม่ ได้   โดยขั้ วลบ เ ป็ น
โลหะอลูมิเนียมท่ีแช่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยจะ
ท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ ท่ีขั้วบวกเกิด
เป็นอลู มิ เนียมไฮดรอกไซด์  (Al (OH)3) ซ่ึงจะท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของแบตเตอร่ีชนิดน้ีลดลง 
ปัจจุบันการศึกษาวิจัยในเร่ืองเทคโนโลยี แบตเตอร่ี
อลูมิเนียม-อากาศของประเทศไทยถือวา่ยงัมีนอ้ยมากเม่ือ
เทียบกบัต่างประเทศท่ีมีศึกษาพฒันาแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศเพ่ือเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส าคญัในอนาคต 

  แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ มีจุดเด่นและจุด
ด้อยหลายประการท่ีน่าสนใจ โดยจุดเด่นท่ีส าคัญคือ
สามารถสร้างพลงังานในการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตไ์ดอ้ย่าง
เพียงพอ และใหอ้ตัราเร่งท่ีคลา้ยคลึงกบัรถยนตเ์คร่ืองยนต์
เบนซิน  อย่างไรก็ตามยงัคงมีปัญหาทางเทคนิคท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขท่ีจะท าให้แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 
เหมาะสมส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า เช่น ขั้วลบท่ีท าจาก
อลูมิเนียมบริสุทธ์ิจะสึกกร่อนโดยอิเล็กโทรไลต ์ดงันั้นจึง
นิ ยมน าอลู มิ เ นี ยมอัลลอยด์ ท่ี มี มักจะมี ดี บุกหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ มาใชเ้ป็นส่วนผสม อลูมิเนียมไฮเดรท
ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาของเซลลมี์รูปแบบสารคลา้ยเจลจะ
เกิดข้ึนท่ีขั้ วลบท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ลดลง ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนอาจแกไ้ขไดโ้ดยวิธีการต่างๆ เช่น 
การเพ่ิมสารเติมแต่งในรูปแบบผงเพ่ือยบัย ั้งการเกิดเจล
สะสมท่ีพ้ืนผิว  และพบวา่ท่ีขั้วบวกในส่วนท่ีอากาศเขา้สู่
เซลล์แบตเตอร่ีจะประกอบด้วยวัสดุท่ีมีราคาสูง เช่น 
คาร์บอน ท่ีมีส่วนผสมของนิกเกิล-กริด (nickel-grid ) 
ตวัเร่งปฏิกิริยา (โคบอลต)์ รวมถึง ฟิลม์ PTFE ท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัการร่ัวไหลของอิเล็กโทรไลต์และยอมให้อากาศ
ผ่านไดย้งัคงมีราคาท่ีสูง  นอกจากน้ีแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศ แบบดั้ งเดิมจะมีอายุการใช้งานท่ีสั้ น เพราะ

อลูมิเนียมท าปฏิกิริยากบัสารละลายอิเล็กโทรไลต ์และยงั
พบว่าเม่ือปล่อยแบตเตอร่ีท้ิงไวโ้ดยไม่ได้ใช้งานจะเกิด
ก๊าชไฮโดรเจนข้ึนซ่ึงอาจท าให้เซลล์เสียหายหรือเกิด
อนัตรายเม่ือมีประกายไฟ Yang,S. (2002) นอกจากน้ียงัมี
ปัญหาหลกัๆของการน าอลูมิเนียมมาใชเ้ป็นขั้วไฟฟ้าใน
แบตเตอร่ี คือ การกดักร่อนในอลูมิเนียมเน่ืองจากปฏิกิริยา
รีดกัชนัท่ีขั้วลบในขณะไม่มีโหลดไฟฟ้า และการก่อตวั
ของชั้นไฮดรอกไซด์ท่ีบนพ้ืนผิวของอลูมิเนียมในขณะ
จ่ ายกระแสไฟฟ้ า  ซ่ึ ง เ ป็ นกระบวนการ ท่ี ท า ให้
ประสิทธิภาพการจ่ายกระแส และศักยไ์ฟฟ้าของระบบ
ลดลงG.S.Frankel,J. Electrochem (1998), Z. Szklarska-
Smialowska (1999), C.F.W.Norman (1986) ส าหรับการ
แก้ปัญหาส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองของการใช้อิ เล็ก        
โทรไลตแ์บบหมุนเวียน โดยจะสูบสารละลายจากถงัดา้น
นอก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการก่อตัวของสารประกอบ 
ไฮดรอกไซน์ และหยุดการเกิดการอุดตนัภายในช่องว่าง   
รูท่ีขั้วแคโทด G.Scamans (1986) อีกทั้งยงัช่วยก าจัดฟอง
ไฮโดรเจนออกจากผิวของอลูมิเนียม M.L.Doche, F.Novel-
Cattin, R. Durand, J.J.Rameau (1997) และยังสามารถ
ผสมผสานกบักระบวนการต่างๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนทางความร้อน การกรอง และการตก
ผ ลึ ก T.A. Dougherty, A.P.Karpinski, J.H.Stannard, W. 
Halliop, S. Warner (1996) 
  ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและ
ออกแบบตน้แบบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมี 
อิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศแบบดั้ งเดิมหรือ
แบบไม่มีการไหลเวียนของสารละลาย โดยออกแบบ
ระบบการไหลเวียนของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ท่ีให้
เคล่ือนท่ีในระหว่างท่ีระบบท าการผลิตไฟฟ้าโดยใชก้าร
เคล่ือนท่ีของสารละลายเกิดจากการลอยตวัของฟองอากาศ 
ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวอาจช่วยลดการสะสมของสาร
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นอุปสรรคต่อการท างานของขั้วไฟฟ้า และ
การเคล่ือนท่ีของสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะช่วยในการ
เพ่ิมอัตราการถ่ายโอนมวลสารของอากาศท่ีเกิดข้ึนท่ี
พ้ืนผิวของขั้วไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
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PMP10-3 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษาและออกแบบเซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-

อากาศ ท่ีมีอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน 
2. วเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลพลงังานท่ีได้

ระหว่าง เซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทร
ไลตแ์บบไหลเวยีน กบัเซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ี
มีอิเลก็โทรไลตแ์บบไม่ไหลเวยีน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยเน่ืองจากรูปแบบการติดตั้ ง
ขั้วไฟฟ้า และระบบไหลเวยีนสารท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์
แบบไหลเวยีน 
 

วธีิการวจัิย 
1. ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยหรือขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งการผลิตเซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 
2.  ศึกษาขอ้มูลการไหลเวียนอิเล็กโทรไลตท่ี์

มีผลต่อคายประจุของแผน่อลูมิเนียม 
3.  ออกแบบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 

และรูปแบบการติดตั้ งขั้ วไฟฟ้า และระบบไหลเวียน
สารละลาย  

4.  ออกแบบวิธีการการทดลอง และเตรียม
เคร่ืองมือในการทดลอง เช่น สารเคมี, แผ่นอลูมิเนียม, 
เคร่ืองวดัค่าพลงังานไฟฟ้า, แผน่เหลก็กลา้ไร้สนิม เป็นตน้ 

5.  ป ร ะ ก อบ ต้น แ บ บ เ ซ ล ล์ แ บ ต เ ต อ ร่ี
อลูมิเนียม-อากาศท่ีมีอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน 

6.  ศึกษาปัจจัยเน่ืองจากรูปแบบการติดตั้ ง
ขั้วไฟฟ้า และการไหลเวียนสารละลายอิเล็กโทรไลตท่ี์มี
ต่อการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า 

7.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลพลงังานท่ี
ไดร้ะหวา่ง เซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศท่ีมี  อิเลก็โทร
ไลตแ์บบไหลเวียนกบัเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศท่ี
มีอิเลก็โทรไลตแ์บบไม่ไหลเวยีน 

8. ก า ร ท ดสอบ ศึ กษ า ก า ร ป ลดป ล่ อ ย
กระแสไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองโพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด 

galvanostatic  ทดสอบการปล่อยกระแสคงท่ี 9 mA. เวลา 
15 นาที  
 9. สรุปงานวจิยัและผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 

วสัดุ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
1. ใชแ้ผ่นอลูมิเนียมเป็นขั้วลบ มีพ้ืนท่ีจุ่มลง

ในสารละลาย 36 ตางรางเซนติเมตร ท าการเปิดผิวโดย
การขดัดว้ยกระดาษทราย 

2. ใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เป็น
ขั้วบวก มีพ้ืนท่ีจุ่มลงสารละลาย 36 ตางรางเซนติเมตร 

3. เซลล์แบตเตอร่ีท าด้วยแผ่นอะคริลิคใส
ขนาด กวา้งxยาวxสูง = 4.8x11.5x8 เซนติเมตร หนา 2 
มิลลิเมตร 
                 4. ใช้สารละลาย NaCl เป็นสารละลายอิเล็ก
โทรไลต ์3.5 M (โมลาร์) 

5. เคร่ืองป๊ัมลม อัตราการไหลของอากาศ
สูงสุดท่ี 23 ลบ.ซม./วนิาที 

การออกแบบขนาดของเซลล์ 
ขนาดของเซลล์และรูปแบบการติดตั้งขั้วไฟฟ้า 

ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อในการผลิตพลงังานไฟฟ้าของเซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีสารละลายอิเล็กโทรไลต์
แบบไหลเวียน ดังนั้ นเซลล์แบตเตอร่ีจึงออกแบบให้มี
ขนาด กวา้งxยาวxสูง เท่ากับ 4.8x11.5x8 เซนติเมตร มี
ระยะห่างระหวา่งหวัทรายกบัขั้วไฟฟ้าเท่ากบั 8 เซนติเมตร  

 

 
 

ภาพที ่1  การออกแบบขนาดของเซลลแ์บตเตอร่ี 
 อลูมิเนียม-อากาศ  

การออกแบบเซลล ์
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PMP10-4 

วธีิการทดลอง 
1. ทดสอบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 

ท่ีมีอิเล็กโทรไลตแ์บบไม่มีการไหลเวียนของสารละลาย 
แ ล้ว ท า ก า ร วัด ค่ า ค ว ามต่ า ง ศั ก ย์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค่ า
กระแสไฟฟ้า 

 
 

ภาพที ่2 เซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศอากาศ ท่ีมี  
 อิเลก็โทรไลตแ์บบไม่มีการไหลเวยีน 
 

2.  ทดสอบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 
ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์ หลกัการ
ออกแบบการไหลเวยีนของสารอิเลก็โทรไลตโ์ดยใชก้าร
ป๊ัมอากาศผ่านหัวทรายท าให้เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึน
บนผิวของอิเล็กโทรไลต์ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของสาร
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ดังภาพท่ี 3 แลว้ท าการวดัค่า
ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 

 
 
ภาพที ่3 การไหลเวยีนสารละลายอิเลก็โทรไลตโ์ดยใช ้
 ฟองอากาศในเซลลแ์บตเตอร่ีอลมิูเนียม- 
 อากาศ 

3.  ทดสอบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 
ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์ทดสอบ
เซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ออกแบบการไหลเวยีน
ของสารอิเลก็โทรไลตโ์ดยใชก้ารป๊ัมอากาศผา่นหวัทราย
ท าให้เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึนบนผิวของอิเล็กโทรไลต์
ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของสารสารละลายอิเลก็โทรไลต์
ท่ีระหว่างขั้วทั้งสองดงัภาพท่ี 4  แลว้ท าการวดัค่าความ
ต่างศกัยไ์ฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 
 

 
 
ภาพที ่4  การไหลเวยีนสารละลายอิเลก็โทรไลตโ์ดยใช ้
 ฟองอากาศระหวา่งขั้วในเซลลแ์บตเตอร่ี 
 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
กระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองโพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด
galvanostatic  ทดสอบการปล่อยกระแสคงท่ี 9 mA. เวลา 
15 นาที  เป รียบเ ทียบการปล่อยกระแสของเซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีอิ เล็กโทรไลต์แบบ
ไหลเวียนควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 3,5,23 ลบ.
ซม./วนิาที และแบบอิเลก็โทรไลตไ์ม่ไหลเวยีน 
 

ผลการวจัิย  
1.ผลการทดลองเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-

อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบไม่ไหลเวียน โดยใช้
เหล็กกลา้ไร้สนิม (ขั้วบวก) อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ (ขั้วลบ) 
ใชส้ารละลาย NaCl เป็นสารละลายอิเลก็โทรไลต ์3.5 M 
(โมลาร์) แลว้ท าการวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้0.778 
V.ค่ากระแสไฟฟ้า 1.55 mA. 

ST Al 
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PMP10-5 

 
 

ภาพที ่5 การทดลองเซลลแ์บตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 
 แบบไม่ไหลเวยีนของสารอิเลก็โทรไลต ์
 

2.  ผลการทดลองเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบไหลเวียนภายในเซลล์
ทดสอบเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีออกแบบ
การไหลเวียนของสารอิเล็กโทรไลต์โดยใช้การป๊ัม
อากาศผ่านหัวทรายท าให้เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึนบน
ผิวของอิ เล็กโทรไลต์ท าให้ เ กิดการเค ล่ือนท่ีของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต ์โดยควบคุมอตัราการไหลของ
อากาศ 5 ลบ.ซม./วินาที  จากการวดัค่าศักย์ไฟฟ้า ค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าเกิดการเพ่ิมขั้นจาก 0.778 V.เพ่ิมข้ึนถึง 1.085 
V. ค่ากระแสไฟฟ้า 2.43 mA. 

 

 
 

ภาพที ่6  การทดลองออกแบบการไหลเวยีนสารละลาย  
 อิเลก็โทรไลตโ์ดยใชฟ้องอากาศในเซลล ์
 แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ 

3.  ผลการทดลองเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-
อากาศ ท่ีมีอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีนภายในเซลล ์โดย
ออกแบบการไหลเวยีนของสารอิเลก็โทรไลตโ์ดยใชก้าร
ป๊ัมอากาศผ่านหัวทรายท าให้เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึน
บนผิวของอิเล็กโทรไลต์ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของสาร
สารละลายอิเล็กโทรไลตท่ี์ระหวา่งขั้ว พบวา่จากการวดั
ค่าศกัยไ์ฟฟ้า ค่าศกัยไ์ฟฟ้าลดลงเน่ืองจากฟองอากาศไป
เกาะตามขั้ วท า ให้ พ้ืน ท่ีผิ วของขั้ วทั้ งสองลดลง 
ฟองอากาศนั้นถือวา่เป็นเหมือนฉนวนท าใหข้ดัขวางการ
ถ่ายเทอิเล็คตรอนท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
ต ่าลง 

 

 
 
ภาพที ่7 ทดสอบการไหลเวยีนสารละลายอิเลก็โทรไลต ์
 โดยใชฟ้องอากาศระหวา่งขั้ว 
 

4. ผลการทดลอง ศึกษาการปลดป ล่อย
กระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองโพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด
galvanostatic  ทดสอบการปล่อยกระแสคงท่ี 9 mA. เวลา 
15 นาที  เป รียบเทียบการปล่อยกระแสของเซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีอิเล็กโทรไลต์แบบ
ไหลเวียนโดยควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 3,5,23 
ลบ.ซม./วินาที และแบบสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไม่
ไหลเวยีน มีผลการทดลองดงัภาพท่ี 8 
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PMP10-6 

 
Curve         คือสารอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน  ท่ีมีการ
ควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วนิาที 
Curve          คือสารอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน  ท่ีมีการ
ควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 23 ลบ.ซม./วนิาที 
Curve          คือสารอิเลก็โทรไลตแ์บบไหลเวยีน  ท่ีมีการ
ควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 3 ลบ.ซม./วนิาที 
Curve          คือสารอิเลก็โทรไลตแ์บบไม่ไหลเวยีน   
 
ภาพที ่8 กราฟเปรียบเทียบการทดสอบศึกษา 
 การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ือง 
 โพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด galvanostatic  
 

จากการทดลองระบบไหลเวยีนของสารละลาย
นั้ นผลต่อประสิทธิภาพการท างานของแบตเตอร่ี
อลูมิเนียม-อากาศ  การทดลองระบบไหลเวียนของ
สารละลายโดยควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 5 ลบ.
ซม./วินาที การปล่อยกระแสคงท่ี 9 mA. ค่าศักยไ์ฟฟ้า
มากถึง 0.7 V. ซ่ึงให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ามากท่ีสุด ส่วนการควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศ 23 ลบ.ซม./วนิาที ค่าศกัยไ์ฟฟ้า 0.65 V. ค่าศกัยมี์
ค่าต ่ากวา่นั้นเกิดจากการป้อนอากาศท่ีแรงเกินไป ท าให้
ฟองอากาศไปเกาะตามขั้วท าให้พ้ืนท่ีผิวของขั้วทั้งสอง
ลดลง ฟองอากาศนั้ นถือว่าเป็นเหมือนฉนวนท าให้
ขดัขวางการถ่ายเทอิเลค็ตรอนท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าต ่ าลง ส่วนการควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศ  3 ลบ.ซม./วินาที ค่าศกัยไ์ฟฟ้า 0.64 V.ค่าศกัยมี์
ค่าต ่ากว่าเกิดจากอตัราการไหลของอากาศท่ีป้อนน้อย

มากส่งผลให้ไหลเวียนของสารละลายภายเซลลน์้อยลง 
ส่วนการทดลองเซลลแ์บบสารละลายแบบไม่ไหลเวียน 
วดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าไดเ้พียง 0.5 V. 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
ผลการทดลองเซลล์แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-

อากาศ ท่ีมีอิ เล็กโทรไลต์แบบไม่ไหลเวียนโดยใช้
เหล็กกลา้ไร้สนิม (ขั้วบวก) อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ (ขั้วลบ) 
ใชส้ารละลาย NaCl เป็นสารละลายอิเลก็โทรไลต ์3.5 M 
(โมลาร์)  ว ัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 0.778 V.ค่า
กระแสไฟฟ้า  1.55 mA. แล้วท าการทดสอบเซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศ ท่ีมีอิ เล็กโทรไลต์แบบ
ไหลเวียน โดยการออกแบบการไหลเวียนของสาร
อิเล็กโทรไลต์โดยใชก้ารป๊ัมอากาศผ่านหัวทรายท าให้
เกิดฟองอากาศลอยตวัข้ึนบนผิวของอิเล็กโทรไลตท์ าให้
เกิดการเคล่ือนท่ีของสารสารละลายอิเล็กโทรไลต ์ของ
เซลลแ์บตเตอร่ีท าดว้ยแผ่นอะคริลิคใสขนาด กวา้งxยาว
xสูง เท่ากบั 4.8x11.5x8 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร วดั
ค่าศักย์ไฟฟ้ามากท่ีสุด คือ 1.085 V. ค่ากระแสไฟฟ้า 
2.43 mA   ส่วนการทดสอบศึกษาการปลดป ล่อย
กระแสไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองโพเทนชิโอมิเตอร์ในโหมด 
galvanostatic เซลล์แบบท่ี 3 ทดสอบการปล่อยกระแส
คงท่ี 9 mA. เวลา 15 นาที ผลการทดลองเซลล์แบบ
สารละลายแบบไม่ไหลเวียน วดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าได ้0.5 V. 
ส่วนเซลล์แบบสารละลายแบบไหลเวียน โดยการ
ควบคุมอตัราการไหลของอากาศ 5 ลบ.ซม./วนิาที วดัค่า
ศกัยไ์ฟฟ้ามากถึง 0.7 V. เปรียบเทียบกบัเชลลส์ารละลาย
ไม่ไหลเวียนค่าศักย์ไฟฟ้า เ พ่ิม ข้ึน ถึง  40%  การ ท่ี
สารละลายอิเล็กโทรไลต์มีการเคล่ือนท่ีนั้ นท าให้เกิด
กระบวนการท่ีช่วยลดการสะสมของสารผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการท างานของขั้วไฟฟ้า ส่งผลต่อเซลล์
แบตเตอร่ีอลูมิเนียม-อากาศสามารถผลิตพลังงานได้
เพ่ิมข้ึน ทั้งค่าศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
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