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บทคัดย่อ
วัสดุคาร์บอนทีม่ รี พู รุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนถูกสังเคราะห์โดยวิธพี อลิเมอร์ไรเซชัน
ของพอลิอะนิลีนในรูพรุนระดับนาโนของวัสดุซิลิกา เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดราคาถูกในแบตเตอรีโ่ ซเดียมไอออน
วัสดุคาร์บอนทีม่ รี พู รุนในระดับนาโนทีถ่ กู เจือด้วยธาตุไนโตรเจนนัน้ จะมีคา่ การน�ำไฟฟ้าสูง มีปริมาณข้อบกพร่อง
จ�ำนวนมากและมีความสามารถในการดูดซับโซเดียมไอออนได้ดีขึ้น จึงส่งผลให้วัสดุคาร์บอนดังกล่าวมีค่า
การเก็บประจุสูงถึง 573 mA h g−1 ที่ 0.1 A g−1 และยังคงค่าการเก็บประจุสูงถึง 530 mA h g−1 หลังจาก
ท�ำการทดสอบ 100 รอบ จากผลการทดลองที่ได้จะพบว่าวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือ
ด้วยธาตุไนโตรเจนมีศักยภาพสูงในการน�ำมาใช้เป็นวัสดุที่ใช้เป็นขั้วแอโนดในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดย
แบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนเป็นขั้วแอโนด
ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจน, แบตเตอรี่โซเดียมไอออน,
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Abstract
N-doped mesoporous carbon with high N content was prepared from in situ polymerized
mesoporous silica-supported polyaniline (PANI) and was explored as a low-cost anode for
sodium ion batteries. The N-doped samples possessed an enhanced electronic conductivity,
rich defects, and improved Na+ adsorption capability, realizing the superior capacity of
573 mA h g−1 at 0.1 A g−1 and retaining 530 mA h g−1 even after 100 cycles. As a consequence,
N-doped mesoporous carbon shows great prospect for the application of sodium-ion battery
anode material. Sodium-ion batteries based on polyaniline-derived N-doped mesoporous
carbon can also be the prototype of an electric vehicle industry in the country.
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1. บทนำ� (Introduction)

ลิเทียมไม่ได้มีอยู่ทุก ๆ บริเวณบนเปลือกโลกจึงส่งผล
ในปัจจุบนั งานการทหารได้อาศัยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มา ให้การนำ�แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไปใช้ในระบบกักเก็บ
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นงานด้ านการทหารเพื่อเป็น เครื่องมือ พลังงานแบบติดตั้งอยู่กับที่มีข้อจำ�กัด [5] เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทุ่นแรงและลดภาระบรรทุกของทหารในการเดินเท้า แบตเตอรี่โซเดียมไอออนถือเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ลาดตระเวนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยต่าง ๆ จากเดิมที่ต้องมีการแบก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพในการนำ�มาใช้ แ ทนแบตเตอรี่
สัมภาระ ทัง้ อาหาร อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนเครือ่ งมือสือ่ สาร ลิเทียมไอออนเนื่องจากโลหะโซเดียมสามารถหาได้ง่าย
้ กของแบตเตอรี่ และมีปริมาณมากบนเปลือกโลกรวมทั้งยังเป็นโลหะที่มี
และแบตเตอรีด่ ว้ ยการลดขนาดและนำ�หนั
ทำ�ให้ทหารมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ได้คล่อง ราคาถูกอีกด้วย [6]
้ กและลดห้วง
ตัวยิ่งขึ้นลดอาการล้าจากการแบกนำ�หนั
แต่อย่างไรก็ตาม กราไฟท์ทถ่ี กู นำ�มาใช้เป็นขั้วแอโนด
เวลาในการชาร์ตพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ สำ�หรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเชิงพาณิชย์จะมีค่าการ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาแบตเตอรี่ให้มอี ายุการใช้งาน เก็บประจุเชิงทฤษฎี (372 mA h/g) [7] และมีอัตราการ
นานขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทหาร เกิ ด Lithiation/delithiation ที่ต่ำ� [8] จึ ง ทำ�ให้
จากการปฏิบตั งิ านในพื้นที่ห่างไกลจากโครงข่าย สายไฟฟ้า กราไฟท์เป็นวัสดุท่ีไม่เหมาะสมต่อการนำ�มาใช้เป็นขั้ว
แบตเตอรีช่ นิดทีเ่ ป็นแบตเตอรีท่ ส่ี ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ แอโนดสำ�หรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพราะโซเดียม
ได้สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ ไอออนมีขนาดใหญ่กว่าลิเทียมไอออน (Na+ 0.204 nm,
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ พ กพาได้ โ ครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ Li+ 0.152 nm) [9] จึงทำ�ให้การแทรกเข้าของโซเดียม
และรถพลังงานไฟฟ้า ก็มีความต้องการมากยิ่งขึ้น [1]
ไอออนในโครงสร้างของกราไฟท์เกิดขึน้ ได้ยากดังนัน้ จึงมี
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ�การพัฒนาวัสดุท่มี ีความ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานเชิงเคมีไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น สามารถในการกักเก็บพลังงานมาก มีราคาถูก และมีอตั รา
แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน (Lithium-ion batteries; LIBs) การเกิด Sodiation/desodiation ทีเ่ ร็ว เพือ่ นำ�มาทำ�เป็น
แบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-ion batteries; SIBs) ขัว้ แอโนดสำ�หรับแบตเตอรีโ่ ซเดียมไอออน ในบรรดาวัสดุ
และแบตเตอรี่สังกะสี (Zinc batteries) มีความต้องการ คาร์บอน เช่น คาร์บอนอสัณฐาน กราไฟท์ และกราฟีน
เพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก วัสดุคาร์บอน ที่มีรูพรุนในระดับนาโน (Mesoporous
ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาวัสดุที่ carbon) ถือเป็นวัสดุคาร์บอนชนิดหนึง่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงใน
มีประสิทธิภาพในการกักเก็บและแปรรูปพลังงานเพื่อ การนำ�มาใช้ทำ�เป็นขัว้ แอโนดในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานของโลกและปัญหา เนื่องจากวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนมีปริมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อม [2] โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 แบตเตอรี่ รูพรุนมาก มีพื้นที่ผิวสูง มีความเสถียรเชิงโครงสร้างที่ดี
ลิเทียมไอออนได้ถูกวางจำ�หน่ายเชิงการค้าและถูกนำ�ไป มี ค วามสามารถในการอั ด และคายประจุ ที่สู ง และมี
ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เนื่องจาก ราคาถูก [10]
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีความสามารถในการกักเก็บ
พลังงานได้มากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน [3] แต่
อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าปริมาณโลหะ
ลิเทียมที่นำ�มาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ขนาดใหญ่ เพื่อนำ�มาใช้ในระบบกักเก็บพลังงานแบบติด
ตั้งอยู่กับที่จะมีค่ามากกว่าปริมาณของโลหะลิเทียมที่มี
อยู่บนเปลือกโลก (0.0065%) [4] ในขณะเดียวกันโลหะ

แต่อย่างไรก็ตาม การทีโ่ ครงสร้างของวัสดุคาร์บอน
ทีม่ รี พู รุนในระดับนาโนมีความเป็นกราไฟท์ตำ�่ จึงส่งผลให้
วัสดุคาร์บอนดังกล่าวมีคา่ การนำ�ไฟฟ้า มีคา่ ประสิทธิภาพ
คูลอมบ์ (Coulombic efficiency) สามารถอัดและคาย
ประจุที่ไม่ดี [11] ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
นักวิจยั ส่วนใหญ่จึงทำ�การควบคุมสัณฐานวิทยา [12] ควบคุม
ขนาดอนุภาค [13] เจือเฮเทอโรอะตอม (Heteroatom) [14]
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และเพิม่ ความพรุน [15] เพือ่ เพิม่ บริเวณเร่ง (Active site)
บริเวณบกพร่อง (Defect) และช่องว่าง (Void) เพือ่ เพิม่ ค่า
การนำ�ไฟฟ้าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุและ
ความสามารถในการอัดและคายประจุ [16] ซึ่งการเจือ
ธาตุไนโตรเจนถือเป็นวิธีท่ีมีศักยภาพวิธีหนึ่งในการเพิ่ม
บริเวณเร่งและค่าการนำ�ไฟฟ้าเนื่องจากธาตุไนโตรเจน
เป็ น ธาตุ ที่ ส ามารถให้ อิ เ ล็ ก ตรอนแก่ โ ครงสร้ า งของ
คาร์บอนได้ [17]
โดยเทคนิคที่นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้ในการเจือธาตุ
ไนโตรเจนคือ Pyrolysis [18], Hydrothermal [19]
และ Ammonia treatment [20] แต่อย่างไรก็ตามวิธี
ดังกล่าวจะทำ�ให้ได้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโน
ที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบ
ในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้พอลิอะนิลีน (Polyaniline) เป็น
แหล่งของไนโตรเจนสำ�หรับการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอน
ที่ มี รู พ รุ น ในระดั บ นาโนที่ ถู ก เจื อ ด้ ว ยธาตุ ไ นโตรเจน
เนื่องจากพอลิอะนิลีนมีอัตราส่วนของธาตุ N/C สูง
(0.167) และมีมวลโมเลกุลมากซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง
ในการสูญเสียธาตุไนโตรเจนในขัน้ ตอนการเผา ยิง่ ไปกว่านัน้
การที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำ�การสังเคราะห์พอลิอะนิลีนใน
รู พ รุ น ระดั บ นาโนของวั ส ดุ ซิ ลิ ก านอกจากจะทำ�ให้
ได้ วั ส ดุ ค าร์ บ อนที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มี พื้ น ที่ ผิ ว สู ง แล้ ว ยั ง
ทำ�ให้วัสดุคาร์บอนที่ได้มีปริมาณไนโตรเจนสูงอีกด้วย
เนื่องจากรูพรุนที่เล็กมากในระดับนาโนของวัสดุซิลิกา
จะไปขัดขวางการสลายตัวของพอลิอะนิลีน [21]
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ในการออกแบบ
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง เคมี ไ ฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ของ
วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุ
ไนโตรเจนโดยใช้พอลิอะนิลนี เป็นแหล่งของคาร์บอนและ
ไนโตรเจนเพื่อใช้ทำ�เป็นขั้วแอโนดในแบตเตอรี่โซเดียม
ไอออน จากข้อดีขา้ งต้นจึงส่งผลให้ วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุน
ในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนมีความมีความ
สามารถในการอัด/คายประจุที่สูงขึ้น จึงทำ�ให้วัสดุนาโน
คอมโพสิตดังกล่าวมีศักยภาพสูงในการนำ�มาใช้ทำ�เป็น
ขั้วแอโนดสำ�หรับการพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการพัฒนา

วัสดุที่ใช้ทำ�เป็นขั้วแอโนดในแบตเตอรี่โซเดียมไอออนใน
ระดับห้องปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
อีกด้วย
2. วิธกี ารวิจยั /ทดลอง (Method)
2.1สั ง เคราะห์ วั ส ดุ ซิ ลิ ก าที่ มี รู พ รุ น ในระดั บ นาโน
(SBA-15 Mesoporous silica) ทีถ่ กู ปรับปรุงพืน้ ผิว
ด้วยสารประกอบอินทรีย์ท่มี ีหมู่เอมีนเป็นองค์ประกอบ
(Organodiamine group)
ละลาย Pluronic® 123 จำ�นวน 4 กรัม ในสารละลาย
กรด HCl เข้มข้น ปริมาตร 20 มิลลิลิตร และน้ำ�กลั่น
ปริมาตร 130 มิลลิลติ ร จากนัน้ ให้ความร้อนแก่สารละลาย
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส พร้อมทัง้ เติม Tetraethyl
orthosilicate (TEOS) จำ�นวน 8.5 กรัม ลงไป และ
คนสารละลายเป็นเวลา 20 ชัว่ โมง แล้วนำ�สารทีไ่ ด้ไปอบ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง กรอง
้ น่
วัสดุซลิ กิ าที่มีรพู รุนในระดับนาโนที่ได้และล้างด้วยนำ�กลั
ปริมาณมากเสร็จแล้ ว นำ�สารที่ได้ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนำ�
สารทีส่ งั เคราะห์ได้จำ�นวน 4 กรัม คนในสารละลายของ
Hexamethyldisilazane/toluene (5 มิลลิลติ ร/60 มิลลิลติ ร)
เป็นเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อทำ�การเคลื อ บพื ้ น ผิ วด้านนอก
ของวัสดุซลิ กิ าทีม่ รี พู รุนในระดับนาโนด้วยหมู่ Trimethylsilyl
(-SiMe3) จากนัน้ นำ�ไปเหวีย่ งเพือ่ แยกเอาตะกอนออกมา
และนำ�ไปอบให้แห้งที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส จากนัน้
ทำ�การกำ�จัดเอา Pluronic® 123 ออกโดยการนำ�สาร
ที ่ เ ตรี ย มได้ จ ำ�นวน 5 กรั ม คนในตั ว ทำ�ละลายของ
Diethyl ether และ Ethanol (อัตราส่วน 1:1) ปริมาตร
100 มิลลิลติ ร เป็นเวลา 5 ชัว่ โมง หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการนี้จะทำ�ให้พื้นผิวด้านนอกของวัสดุซิลิกา
ที่มีรูพรุนในระดับนาโนถูกเคลือบด้วยหมู่ –Me ได้สาร
ที่มีช่อื ว่า Me-SBA-15 จากนัน้ ทำ�การเคลือบผิวชัน้ ใน
ของวัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนในระดับนาโนด้วยสารประกอบ
อินทรียท์ ม่ี หี มูเ่ อมีนเป็นองค์ประกอบ (Organodiamine
groups) โดยการคน Me-SBA-15 จำ�นวน 0.1 กรัม ใน
สารละลายของ N-(2-aminoethyl) -3-aminopropyl
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Trimethoxysilane ปริมาตร 1.0 มิลลิลติ ร และ Anhydrous
Toluene ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นล้างสารที่ได้ด้วย
Ethanol ปริมาณมาก อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ จะทำ�ให้พื้น
ผิวด้านนอกของวัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนในระดับนาโนถูก
เคลือบด้วยหมู่ –Me และพืน้ ผิวด้านในถูกเคลือบด้วยหมู่
–NR2 (Alkyldiamine groups) โดยสารทีส่ งั เคราะห์ได้
จากขัน้ ตอนนีม้ ชี อ่ื เรียกว่า SBA-15/Diamine
2.2 สังเคราะห์ Polyaniline (PANI) ในรูพรุนของ
SBA-15 (PANI/SBA-15)
นำ� SBA-15/Diamine จำ�นวน 100 มิลลิกรัม
ใส่ลงในสารละลายกรด HCl เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร
ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ทีป่ ระกอบด้วย Sodium Persulfate
จำ�นวน 600 มิลลิกรัม หลังจากนั้นคนสารผสมดังกล่าว
เป็นเวลา 2 ชัว่ โมงทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเสร็จแล้วล้าง Persulfate
้
ส่วนเกินออกด้วยนำ�กลั่นปริมาณมากแล้วนำ�ไปเหวี่ยง
เพื่อแยกตะกอนออกมาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้จะได้
สารทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า SBA-15/Diammonium-persulfate
จากนั้น คนสารที่ได้ในสารละลายของ Aniline ปริมาตร
150 ไมโครลิตร และกรด HCl เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ในอ่างน้ำ�แข็งที่ อุณหภูมิ 0-4
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อทำ�การสังเคราะห์
พอลิอะนิลีนในรูพรุนของวัสดุซิลิกา (SBA-15) โดย
สามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนสี ของสารตัวอย่างจาก
สีขาวเป็นสีเขียวเสร็จแล้วล้างสารทีไ่ ด้ดว้ ย Acetone และ
Ethanol (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณมาก แล้วคนสารที่ได้ด้วย
สารละลาย Ammonia เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร ปริมาตร
10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และล้างด้วยน้ำ�กลั่น
ปริมาณมาก พร้อมทั้งทำ�ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หลังจาก
เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จะได้สารที่มีชื่อว่า PANI/SBA-15
2.3 เผา PANI/SBA-15
เผา PANI/SBA-15 ภายใต้บรรยากาศของ Argon
ที่มีอัตราการไหล 30 มิลลิลิตร/นาที ที่อุณหภูมิ 200
องศาเซลเซียส และ 300 องศาเซลเซียส (อัตราการเพิ่ม

อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส/นาที) นาน 2 ชั่วโมง ในแต่ละ
อุณหภูมิจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 800 องศาเซลเซียส
(อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส/นาที) เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง
2.4 กำ�จัดวัสดุซลิ กิ าทีม่ รี พู รุนในระดับนาโนออกจากวัสดุ
คาร์บอน
นำ�วัสดุคาร์บอนทีเ่ ผาแล้วจำ�นวน 0.002 กรัม คนใน
สารละลาย NaOH เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร ปริมาตร 200
มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำ�สารละลายที่ได้
ไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง แล้ว
ตั้งทิ้งไว้เพื่อให้วัสดุคาร์บอนตกตะกอนลงมาที่ก้นขวด
จากนั้นนำ�ตะกอนที่ได้ไปเหวี่ยงด้วยน้ำ�กลั่นเพื่อปรับค่า
pH ให้เป็นกลางเสร็จแล้วล้างสารทีไ่ ด้ดว้ ย Ethanol แล้ว
นำ�ไปอบเพื่อทำ�ให้แห้ง
3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล (Results and discussion)
สัณฐานวิทยาของวัสดุซลิ กิ าทีม่ รี พู รุนในระดับนาโน
(SBA-15 Mesoporous silica) จึงถูกนำ�มาตรวจสอบ
โดยใช้เทคนิค Field-Emission Scanning Electron
Microscopy (FE-SEM) เพื่อใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บ
(รูปที่ 1(a) - รูปที่ 1(b)) จากภาพถ่าย SEM ของ N-MC
วั ส ดุ ค าร์ บอน N-MC มี ล ั ก ษณะเป็ น เส้ น ยาวและ
เชื่อมต่อกันเป็นร่างแหอย่างไม่เป็นระเบียบโดยมีความ
ยาวเฉลี่ยประมาณ 0.35 µm ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
SBA-15 ทีน่ ำ�มาใช้เป็นสารต้นแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 (b)
ซึ่งลักษณะเป็นเส้นยาวเช่นเดียวกัน

รูปที่ 1 ภาพถ่าย SEM ของ (a) N-MCT และ (b) SBA-15

ภาพถ่าย TEM ของ N-MC ถูกแสดงดังรูปที่ 2 (a)
สัณฐานวิทยาของวัสดุคาร์บอนที่ได้มลี ักษณะเป็นเส้นตรง
เชือ่ มต่อกันนอกจากนีภ้ าพถ่าย High–resolution TEM
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รูปที่ 2 ภาพถ่าย TEM ของ (a) กำ�ลังขยายต่ำ� และ (b) กำ�ลังขยายสูง ของ N-MC

(HRTEM) (รูปที่ 2 (b)) ยังแสดงระนาบแลตทิซ (Lattice
fringe) ที่มีระยะห่างเท่ากับ 0.37 nm ซึง่ ระยะห่าง
ระหว่างระนาบดังกล่าวสอดคล้องกับระนาบ (002) ของ
วัสดุคาร์บอน [1]

มีโครงสร้างอสัณฐานหรือมีข้อบกพร่องในโครงสร้าง
คาร์บอนมากดังนั้นจึงเป็นประโยชน์มากต่อการนำ�วัสดุ
คาร์บอนดังกล่าวมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี
ในขั้วเคาน์เตอร์อิเล็คโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสี
ย้อมไวแสง

ความเป็นผลึกของวัสดุคาร์บอนสามารถวิเคราะห์
เทคนิค Raman Spectroscopy ใช้ในการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค X-ray diffraction (XRD) จากรูปที่ 3
กราฟการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุคาร์บอนทุกชนิด ชนิดของคาร์บอนและข้อบกพร่องของโครงสร้างคาร์บอน
จะปรากฏพีคที่ตำ�แหน่ง 2θ ≈ 26.5o ซึ่งคือ พีคของ จากกราฟรามานของวัสดุ N-MC (รูปที่ 4) ปรากฏพีคอยู่
คาร์บอนระนาบ (002) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบพีค 2 พีค นัน่ ก็คอื D-band และ G-band ทีม่ เี ลขคลืน่ เท่ากับ
ของคาร์บอนระนาบ (002) ของกราไฟท์ จะเห็นได้ว่า 1355 cm-1 และ 1580 cm-1 ตามลำ�ดับ โดยที่ D-band
พีคคาร์บอนของกราไฟท์ปรากฏที่ตำ�แหน่ง 2θ ≈ 26o บ่งบอกถึงข้อบกพร่องหรือ sp3- คาร์บอนอะตอมใน
และมีระยะห่างระหว่างระนาบ (d(002)) เท่ากับ 0.336 nm โครงสร้างของคาร์บอน ในขณะที่ G-band บ่งบอก
ซึ่งสามารถใช้เป็นค่าอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบความเป็น ถึงโครงสร้างกราไฟท์ หรือ sp2- คาร์บอนอะตอมใน
ผลึกของวัสดุคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ได้ จากผลการทดลอง
ที่ได้พบว่าระยะห่างระหว่างระนาบ (d (002)) ของวัสดุ
N-MC จะมีค่าเท่ากับ 0.332 nm ซึ่งมีค่าแตกต่างจาก
กราไฟท์ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าวัสดุคาร์บอนดังกล่าว

รูปที่ 4 กราฟ Raman ของ N-MC

รูปที่ 3 กราฟ XRD ของ N-MC

โครงสร้างของคาร์บอนซึง่ ความเป็นผลึกของวัสดุคาร์บอน
นัน้ สามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนของพื้นที่ใต้กราฟ
ระหว่าง D-band กับ G-band (ID/IG) หมายความว่า ถ้า
ID/IG มีค่าน้อย วัสดุคาร์ บอนนั ้ น จะมี โ ครงสร้ า งคล้ าย
กราไฟท์มาก จากรูปที่ 4 จะเห็นได้วา่ อัตราส่วนระหว่าง ID/IG

Defence Technology Academic Journal, Volume 3, Issue 8 / July - December 2021 45

โครงสร้างของคาร์บอนซึง่ ความเป็นผลึกของวัสดุคาร์บอน
นัน้ สามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนของพื้นที่ใต้กราฟ
ระหว่าง D-band กับ G-band (ID/IG) หมายความว่า ถ้า
ID/IG มีค่าน้อย วัสดุคาร์บ อนนั้น จะมีโครงสร้างคล้าย
กราไฟท์มาก จากรูปที่ 4 จะเห็นได้วา่ อัตราส่วนระหว่าง ID/IG
ของ N-MC มีค่าเท่ากับ 1.48 จากผลการทดลองนี้แสดง
ให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนจะมีโครงสร้างอสัณฐานหรือมีข้อ
บกพร่องในโครงสร้างคาร์บอนมากซึ่งผลการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค Raman Spectroscopy จะมีความสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค X-ray Diffraction
เทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
ถู ก ใช้ เ พื่อวิ เ คราะห์ ช นิ ด ของคาร์ บ อนและไนโตรเจน
บนพื้นผิวของวัสดุคาร์บอน พีค C 1s ของวัสดุคาร์บอน
ประกอบด้วยหลายพีคย่อยนั่นคือ C-C=C (284.3 eV),
C-O/C-N (286.0 eV) และ C=O (286.9 eV) ดังแสดงใน
รูปที่ 5 (a) โดยที่อตั ราส่วนระหว่าง C-C=C/C-O,C=O ใน
วัสดุคาร์บอนสามารถวิเคราะห์ได้จากพืน้ ที่ใต้พคี ย่อยของ
C 1s ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าวัสดุ N-MC มีอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณของ C-C=C/C-O,C=O เท่ากับ 1.40
ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัสดุ N-MC มีปริมาณ C-C=C มากกว่า
C-O และ C=O จึ ง ส่ ง ผลให้ว ัสดุ N-MC มีค่าการนำ�
ไฟฟ้าที่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่
ผ่านโครงสร้างของคาร์บอนได้ดีขึ้น สำ�หรับพีค N 1s
ประกอบด้ ว ยพี ค สามพี ค ย่ อ ยที่ มี พ ลั ง งานยึ ด เหนี่ ย ว

เท่ า กั บ 398.3, 400.1 และ 401.2 eV ดังแสดงใน
รูปที่ 5 (b) ซึง่ บ่งบอกถึงชนิดของไนโตรเจน ที่แตกต่างกัน
คือ Pyridinic N, Pyrrolic N และ Graphitic N ตาม
ลำ�ดับ (รูปที่ 5 (c)) จากผลการทดลอง ดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าไนโตรเจนได้ถูกเจือลงในโครงสร้างของคาร์บอนจริง
นอกจากนี้ปริมาณของ Pyridinic N กับ Graphitic N
ที่วิเคราะห์ได้จากพืน้ ที่ใต้พคี ย่อย N 1s ของวัสดุ N-MC
้ กอะตอม) ตามลำ�ดับ พบว่า
นัน้ มีคา่ เท่ากับ 53 % (นำ�หนั
Pyridinic N และ Graphitic N มีประสิทธิภาพการเร่ง
ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีสูง [14] ดังนั้นการที่วัสดุ N-MC
มีปริมาณ Pyridinic N และ Graphitic N ทีม่ ากนัน้ จะ
ทำ�ให้วัสดุคาร์บอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกริ ยิ า
ที่ดดี ว้ ย
พื้นที่ผิวปริมาตรและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของ MC,
Co-MC และ Ni-MC ทีถ่ กู วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Nitrogen
Porosimetry จากรูปที่ 6 พื้นที่ผิวของ N-MC มีค่า
เท่ากับ 100.76 m2/g นอกจากนี้ไอโซเทอม การดูดซับ
การคายออกของไนโตรเจนบนวัสดุคาร์บอน N-MC ที่
แสดงดังรูปที่ 6 จัดอยู่ในประเภทไอโซเทอมแบบ IV โดย
จะมี Hysteresis Loop ในช่วงความดัน (P/Po) ระหว่าง
0.40-0.70 ซึง่ Hysteresis Loop เกิดจากการควบแน่นของ
แก๊สไนโตรเจนในรูพรุนที่มีขนาดในระดับนาโนของวัสดุ
คาร์บอน N-MC จึงเป็นการบ่งบอกว่าวัสดุคาร์บอนที่
สังเคราะห์ขน้ึ นัน้ มีรพู รุนอยูใ่ นช่วง 2-50 nm (Mesopore)

รูปที่ 5 กราฟ XPS ของ (a) C 1s, (b) N 1s ในสารตัวอย่าง N-MC
และ (c) ไนโตรเจนแต่ละชนิดในโครงสร้างของคาร์บอน
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รูปที่ 6 (Inset) แสดงการกระจายตัวของขนาดรูพรุนบน
วัสดุคาร์บอน N-MC วัสดุ Co-MC และ Ni-MC มีขนาด
รูพรุนประมาณ 3.8 nm เพียงขนาดเดียวเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนดังกล่าวมีการกระจายตัว
ของรูพรุนที่แคบ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาตร
รูพรุนบนวัสดุคาร์บอน N-MC พบปริมาตรรูพรุน
ของวัสดุ N-MC (0.30 cm3/g) มีค่ามากซึ่งแสดงให้
เห็นว่าวัสดุคาร์บอน N-MC มีความแข็งแรงเชิงกลมาก
โดยจะส่งผลให้รูพรุนเกิดการหดตัวได้น้อยลงระหว่าง
กระบวนการเผา
ไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry: CV)
เป็นเทคนิคทีใ่ ช้ในการศึกษากลไกการเก็บโซเดียมไอออน

รูปที่ 6 ไอโซเทอมการดูดซับ-การคายออก และ การกระจายของ
ขนาดรูพรุนของ N-MC (Inset)

โดยทำ�การทดลองในช่วงความต่างศักย์ระหว่าง 0.01 และ
3 V โดยกราฟ CV 3 รอบแรกของ N-MC ถูกแสดงใน
รูปที่ 7 (a) พีคขนาดใหญ่ที่ 0.9 V ในการกวาดความ
ต่างศักย์ไปทางคาโทดิกรอบแรก โดยพีคดังกล่าว เกิดจาก
การสลายตัวของสารละลายอิเล็กโตรไลต์การเกิดปฏิกริ ยิ า
ที่ ผั น กลั บ ไม่ ไ ด้ แ ละการเกิ ด ฟิ ล ์ ม อิ น เตอร์ เ ฟสที่
เป็นของแข็ง (Solid - electrolyte interphase: SEI)
นอกจากนี้ ปรากฏพีคทีค่ วามต่างศักย์ตำ�่ (≈ 0 V) ซึง่ เกิด
จากกระบวนการแทรกเข้าของ Na+ เข้าไปยังรูพรุนที่มี
ขนาดเล็ก (Micropore) ของคาร์บอนและกระบวนการ
แทรกเข้าดังกล่าวยังคงเกิดขึน้ ในรอบต่อไปแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการแทรกเข้าของ Na+ เป็นกระบวนการผันกลับ
ได้ ยิ่งไปกว่านั้นกราฟ CV ในรอบต่าง ๆ ยังมีรูปร่างคง
เดิมไม่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ของ N-MC สามารถย้อนกลับได้เป็นอย่างดี จากกราฟ

CV ยังพบพีคแอโนดิก (Anodic peak) ที่กว้างในช่วง
0.1-1.0 V ในทุก ๆ รอบ ซึ่งพีคดังกล่าวจะเกิดจาก
กระบวนการทื่โซเดียมไอออนเคลื่อนออกจากโครงสร้าง
ของ N-MC โดยจะเกิดขึ้นในช่วงความต่างศักย์ที่กว้าง
รูปที่ 7 (b) แสดงกราฟกัลวาโนสแตติกชาร์จ/ดิสชาร์จ
(Galvanostatic charge/discharge) 3 รอบแรกของ
N-MC ที่ 0.1 A g−1 โดยความสามารถในการปล่อยประจุของ
ขัว้ ไฟฟ้าที่ทำ�มาจาก N-MC จะมีคา่ 573 mA h g−1 และ
มีคา่ ประสิทธิภาพคูลอมบ์ (Coulombic efficiency) เริม่
ต้น 97.6% แสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของ N-MC
สามารถย้อนกลับได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดลองที่ได้จ ากเทคนิ ค CV นอกจากนี้ การที่ N-MC
มีพน้ื ทีผ่ วิ สูง จึงเป็นสาเหตุทำ�ให้ N-MC มีคา่ ประสิทธิภาพ
คูลอมบ์ (Coulombic efficiency) เริ่มต้นสูง
เพือ่ ที่จะประเมินความเสถียรของ N-MC รูปที่ 7 (c)
แสดงผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบความเสถียรที่
0.1 A g−1 จากผลการทดลองที่ได้จะพบว่า ค่าการเก็บ
ประจุจะลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังคงค่าการเก็บ
ประจุที่ 530 mA h g−1 หลังจากทำ�การทดสอบเป็นจำ�นวน
100 รอบ การที่คา่ การเก็บประจุลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
เกิดมาจากการสลายตัวของสารละลายอิเล็กโตรไลต์จะ
เหนี่ยวนำ�ทำ�ให้เกิดเป็นฟิล์มพอลิเมอร์คล้ายเจลบนพื้น
ผิวของขั้วไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นขั้วไฟฟ้าจะถูกกระตุ้นจาก
ปฏิกริ ยิ าเชิงเคมีไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนีก้ ารเจือธาตุ N

รูปที่ 7 (a) กราฟ CV ของขั้วไฟฟ้าที่ทำ�มาจาก N-MC,
(b) กราฟกัลวาโนสแตติกชาร์จ/ดิสชาร์จของ N-MC ที่ 0.1 A g−1
และ (c) การทดสอบความเสถียรของ N-MC
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จะเหนีย่ วนำ�ทำ�ให้เกิดข้อบกพร่อง (Defect) และบริเวณ
เร่งปฏิกิริยา (Active site) ที่สามารถสัมผัสกับสารละลา
ยอิเล็กโตรไลต์ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลทีก่ ล่าวไปข้างต้น
จึงส่งผลให้ค่าการเก็บประจุลดลงเพียงเล็กน้อยหลังจาก
ทำ�การทดสอบเป็นจำ�นวน 100 รอบ
4. บทสรุป (Conclusions)
วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วย
ธาตุไนโตรเจนที่สังเคราะห์โดยวิธีพอลิเมอร์ไรเซชั่นของ
พอลิอะนิลีนในรูพรุนระดับนาโนของวัสดุซิลิกาสามารถ
นำ�มาใช้ เ ป็ น แอโนดที่ มี ร าคาถู ก ในแบตเตอรี่ โซเดี ย ม
ไอออนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากผลการวิ เ คราะห์
โครงสร้างของวัสดุคาร์บอนที่เจื อ ธาตุ ไ นโตรเจนลงไป
นั้นมีความเป็นกราไฟท์สูงจึงทำ�ให้วัสดุคาร์บอนมีความ
สามารถในการนำ�ไฟฟ้าที่ดีขึ้น นอกจากนี้ วัสดุคาร์บอน
ทีถ่ กู เจือด้วยธาตุไนโตรเจนจะมีปริมาณ Pyridinic N และ
Graphitic N สูง โดยไนโตรเจนชนิดดังกล่าวจะมีความ
สามารถในการเร่งปฏิกิริยาเชิงทางไฟฟ้าเคมี ไ ด้ ดี แ ละ
ผลการวิเคราะห์พื้ น ที่ ผิ ว และรู พ รุ น ของวั ส ดุ ค าร์ บ อน
ยืนยันว่าวัสดุคาร์บอนที่เจือธาตุไนโตรเจนลงไปมีพื้นที่
ผิ ว และปริ ม าตรของรู พรุน สูงซึ่งจะส่งผลดีต่อการเร่ง
ปฏิกิริยาทางไฟฟ้ า เคมี อี ก ด้ ว ยจึงมี ค วามเป็ น ไปได้ที่
วัสดุคาร์บอนดังกล่าวจะมีความสามารถในการดูดซับ
การแพร่และการแทรกเข้า/การเคลื่อนที่ออกของ Na+
ในโครงสร้างของคาร์บอนได้ดดี งั นัน้ จากผลการทดลองที่ได้
จะพบว่าวัสดุคาร์บอน N-MC ที่สังเคราะห์ได้มีศักยภาพ
สูงในการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้หลาย
ประเภท อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการพัฒนาแบตเตอรี่
โซเดี ย มไอออนจะเป็ น เป็ น อนาคตของแบตเตอรี่
คุ ณ ภาพสู ง ที่ จ ะตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการใช้ ใ นวั น ข้ า ง
หน้าได้ดี โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนานั้น
มีเสถียรภาพต่อการใช้งานมากพอและเท่าทันกับการขับ
เคลื่อนของกระแสเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า
หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาใน
หลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว

5. กิตกิ รรมประกาศ (Acknowledgement)
แผนงานวิจัยฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้ อ งกั น ประเทศ กระทรวงกลาโหมและขอขอบคุ ณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ให้ความอนุเคราะห์ท้ังอุปกรณ์สถานที่และเวลาในการ
ทำ�งานเพือ่ ให้คณะผูว้ จิ ยั สามารถดำ�เนินงานได้อย่างคล่องตัว
6. เอกสารอ้างอิง (References)
[1] Ding, J., Wang, H., Li, Z., Kohandehghan, A., Cui,
K., Xu, Z., Zahiri, B., Tan, X., Lotfabad, E. M., Olsen, B. C.,
& Mitlin, D. 2013. Carbon Nanosheet Frameworks
Derived from Peat Moss as High Performance Sodium
Ion Battery Anodes. ACS Nano. 7 (12). pp. 11004-11015.
[2] Wu, S., Zhu, Y., Huo, Y., Luo, Y., Zhang, L.,
Wan, Y., Nan, B., Cao, L., Wang, Z., Li, M., Yang, M., Cheng,
H., & Lu, Z. 2017. Bimetallic organic frameworks
derived CuNi/carbon nanocomposites as efficient
electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Science
China Materials. 60 (7). pp. 654-663.
[3] Wang, B., Li, X., Zhang, X., Luo, B., Jin, M.,
Liang, M., Dayeh, S. A., Picraux, S. T., & Zhi, L. 2013.
Adaptable Silicon–Carbon Nanocables Sandwiched
between Reduced Graphene Oxide Sheets as Lithium
Ion Battery Anodes. ACS Nano 7 (2). pp. 1437-1445.
[4] Liu, Y., Zhang, A., Shen, C., Liu, Q., Cao, X.,
Ma, Y., Chen, L., Lau, C., Chen, T.-C., Wei, F., & Zhou,
C. 2017. Red Phosphorus Nanodots on Reduced
Graphene Oxide as a Flexible and Ultra-Fast Anode
for Sodium-Ion Batteries. ACS Nano. 11 (6). pp. 5530-5537.
[5] Yue, J., Han, F., Fan, X., Zhu, X., Ma, Z., Yang,
J., & Wang, C. 2017. High-Performance All-Inorganic
Solid-State Sodium–Sulfur Battery. ACS Nano. 11 (5).
pp. 4885-4891.
[6] David, L., Bhandavat, R., & Singh, G. 2014.
MoS2/Graphene Composite Paper for Sodium-Ion

48 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศปีที่ 3 ฉบับที่ 8 / กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

Battery Electrodes. ACS Nano. 8 (2). pp. 1759-1770.
[7] Zhang, X., Qiu, X., Kong, D., Zhou, L., Li, Z., Li,
X., & Zhi, L. 2017. Silicene Flowers: A Dual Stabilized
Silicon Building Block for High-Performance Lithium
Battery Anodes. ACS Nano. 11 (7). pp. 7476-7484.
[8] Saurel, D., Orayech, B., Xiao, B., Carriazo, D., Li,
X., & Rojo, T. 2018. From Charge Storage Mechanism to
Performance: A Roadmap toward High Specific Energy
Sodium-Ion Batteries through Carbon Anode Optimization.
Advanced Energy Materials. 8 (17). pp. 1703268.
[9] Zhou, X., Zhu, X., Liu, X., Xu, Y., Liu, Y., Dai,
Z., & Bao, J. 2014. Ultralong Cycle Life Sodium-Ion
Battery Anodes Using a Graphene-Templated Carbon
Hybrid. The Journal of Physical Chemistry C. 118 (39).
pp. 22426-22431.
[10] Li, H., Wang, Z., Chen, L., & Huang, X. 2009.
Research on Advanced Materials for Li-ion Batteries.
Advanced Materials. 21 (45). pp. 4593-4607.
[11] Zhang, J., Yin, Y.-X., & Guo, Y.-G. 2015.
High-Capacity Te Anode Confined in Microporous
Carbon for Long-Life Na-Ion Batteries. ACS Applied
Materials & Interfaces. 7 (50). pp. 27838-27844.
[12] Jayaraman, S., Singh, G., Madhavi, S., &
Aravindan, V. 2018. Elongated graphitic hollow
nanofibers from vegetable oil as prospective insertion
host for constructing advanced high energy Li-Ion
capacitor and battery. Carbon. 134. pp. 9-14.
[13] Hou, H., Banks, C. E., Jing, M., Zhang, Y., & Ji,
X. 2015. Carbon Quantum Dots and Their Derivative
3D Porous Carbon Frameworks for Sodium-Ion Batteries
with Ultralong Cycle Life. Advanced Materials. 27
(47). pp. 7861-7866.
[14] Niu, S., Lv, W., Zhang, C., Li, F., Tang, L.,
He, Y., Li, B., Yang, Q.-H., & Kang, F. 2015. A carbon
sandwich electrode with graphene filling coated by
N-doped porous carbon layers for lithium–sulfur
batteries. Journal of Materials Chemistry A. 3
(40). pp. 20218-20224.
[15] Xiong, W., Wang, Z., Zhang, J., Shang, C.,

Yang, M., He, L., & Lu, Z. 2017. Hierarchical ball-inball structured nitrogen-doped carbon microspheres as
high performance anode for sodium-ion batteries.
Energy Storage Materials. 7. pp. 229-235.
[16] Xu, Y., Zhang, C., Zhou, M., Fu, Q., Zhao, C.,
Wu, M., & Lei, Y. 2018. Highly nitrogen doped carbon
nanofibers with superior rate capability and
cyclabilityfor potassium ion batteries. Nature
Communications. 9 (1). pp. 1720.
[17] Liu, L., Yin, Y.-X., Li, J.-Y., Wang, S.-H., Guo,
Y.-G., & Wan, L.-J. 2018. Uniform Lithium Nucleation/
Growth Induced by Lightweight Nitrogen-Doped
Graphitic Carbon Foams for High-Performance
Lithium Metal Anodes. Advanced Materials. 30 (10).
pp. 1706216.
[18] Qu, K., Zheng, Y., Zhang, X., Davey, K., Dai,
S., & Qiao, S. Z. 2017. Promotion of Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction on Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets with Secondary Heteroatoms. ACS
Nano. 11 (7). pp. 7293-7300.
[19] Yang, Q., Zhou, J., Zhang, G., Guo, C., Li, M.,
Zhu, Y., & Qian, Y. 2017. Sb nanoparticles uniformly
dispersed in 1-D N-doped porous carbon as anodes
for Li-ion and Na-ion batteries. Journal of Materials
Chemistry A. 5 (24). pp. 12144-12148.
[20] Zhong, X., Tang, J., Wang, J., Shao, M., Chai,
J., Wang, S., Yang, M., Yang, Y., Wang, N., Wang, S.,
Xu, B., & Pan, H. 2018. 3D heterostructured pure
and N-Doped Ni3S2/VS2 nanosheets for high efficient
overall water splitting. Electrochimica Acta. 269. pp.
55-61.
[21] Silva, R., Voiry, D., Chhowalla, M., & Asefa,
T. 2013. Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen
Reduction: Polyaniline-Derived N- and O-Doped
Mesoporous Carbons. Journal of the American
Chemical Society. 135 (21). pp. 7823-7826.

Defence Technology Academic Journal, Volume 3, Issue 8 / July - December 2021 49

