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ABSTRACT 

 

In the present research, Sn/C and SnSb/graphite composites were prepared via 

solution method. In order to achieve appropriate properties for applying the 

composites as anode materials in Li-ion battery, factors that affected the materials 

properties which were types of carbon matrices and also Sn metal composition, were 

varied. Solution method was applied in order to prepare the materials. The preparation 

was carried out under nitrogen atmosphere by using SnCl2·2H2O and/or SbCl3 as the 

metal ion precursors while ethylene glycol and sodium borohydride (NaBH4) were 

used as solvent and reducing agent, respectively. Various types of carbon which 

varied in this study were amorphous carbon N115, artificial graphite (AG), 

mesocarbon microbead (MCMB), natural graphite (NG), technical cellulose, and 

nanofibrilled cellulose. The results showed that for Sn/carbon preparation, using 

artificial graphite was appropriate by its small particle size below 100nm and well 

dispersed on graphite AG. The electrochemical properties were in a good agreement 
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with physical properties results. The Sn/AG composite performed the highest capacity 

as almost 800 mAhg
-1

 over Sn/MCMB and Sn/NG composites. However, the sharp 

capacity fading was observed after the first cycle and continued fading until retained 

around 400 mAhg
-1

. For SnSb/graphite composites, using 10%wt of Sb with 20%wt 

of Sn on artificial graphite (AG) showed  the best physical properties that pure phase 

of SnSb that a good ratio of Sn:Sb as 1:1 was observed and well dispersed on graphite 

AG surface.  
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บทคดัย่อ 

 ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการเตรียมคอมโพสิตของดีบุกบนคาร์บอน  และสารประกอบดีบุก

พลวงบนแกรไฟต์ด้วยวิธีสารละลาย โดยการท่ีจะได้คุณสมบติัของคอมโพสิตท่ีเหมาะสมเพื่อ

ประยุกต์ใชเ้ป็นวสัดุขั้วแอโนดในแบตเตอรีชนิดลิเทียมไอออนนั้น ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

คุณสมบติัของวสัดุซ่ึงคือชนิดของคาร์บอนและสัดส่วนของโลหะดีบุก การเตรียมกระท าภายใต้

บรรยากาศไนโตรเจน โดยใชทิ้นคลอไรด์ไดไฮเดรตและแอนติโมนีคลอไรด์เป็นสารตั้งตน้ไอออน

โลหะ ในขณะท่ีใช้เอธิลีนไกลคอลและโซเดียมโบโรไฮไดรด์เป็นตวัท าละลายและตวัรีดิวซ์

ตามล าดับ  ซ่ึ ง มีก ารปรับ เป ล่ียนคา ร์บอนหล ากหลายชนิดในการศึกษาค ร้ั ง น้ี  ได้แ ก่              

คาร์บอนอสัณฐาน เอ็น 115 แกรไฟตส์ังเคราะห์ (เอจี) แกรไฟตไ์มโครบีดก่ึงคาร์บอน (เอ็มซีเอ็มบี) 

แกรไฟต์ธรรมชาติ (เอ็นจี) เซลลูโลสเทคนิคลั และ เซลลูโลสเส้นใยนาโน ผลท่ีไดพ้บว่าส าหรับ

หรับการเตรียมดีบุกบนคาร์บอนนั้น ตวัอย่างท่ีใช้แกรไฟต์ชนิดสังเคราะห์ (เอจี) เป็นวสัดุท่ี

เหมาะสมดว้ยขนาดอนุภาคขนาดเล็กขนาดต ่ากวา่ 100 นาโนเมตรและกระจายตวัท่ีบนพื้นผิวของ

แกรไฟต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัทางไฟฟ้าเคมี โดยคอมโพสิตของทินบนแกรไฟตช์นิดเอจี ให้

ค่าการเก็บประจุสูงท่ีสุดถึงเกือบ 800 มิลลิแอมแปร์ชัว่โมงต่อกรัม อยา่งไรก็ตาม ค่าความสามารถ

ในการเก็บประจุมีการลดลงอยา่งรวดเร็วในรอบแรกและลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนคงท่ีท่ีประมาณ 400 

มิลลิแอมแปร์ชัว่โมงต่อกรัม ส าหรับคอมโพสิตของสารประกอบดีบุกพลวงบนแกรไฟต์นั้น การใช้
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ร้อยละโดยน ้าหนกัของพลวงท่ี 10 และดีบุกท่ี 20 บนแกรไฟตช์นิดเอจีใหคุ้ณลกัษณะทางกายภาพดี

ท่ีสุด โดยพบว่ามีเฟสบริสุทธ์ิของสารประกอบดีบุกพลวงในสัดส่วน 1:1 และกระจายตวัไดดี้บน

พื้นผวิของแกรไฟตเ์อจี 


