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การเตรียมเส้ นใยคอตตอนที่เคลือบตัวเร่ งปฏิกริ ิยาแมงกานีสไดออกไซด์ เพือ่ ประยุกต์ ใช้
ในการกาจัดแก๊สฟอร์ มัลดีไฮด์
Preparation of the Cotton Fiber Coated with MnO2 Catalyst for
Formaldehyde Removal Application
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--------------------------------บทคัดย่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จัย เป็ นการเตรี ย มเส้ น ใยคอตตอน (cotton fiber) ที่ เ คลื อ บด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
แมงกานีสไดออกไซด์ (manganese dioxide; MnO2) เพื่อกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ โดยนาเส้นใยคอตตอนที่เตรี ยมจาก
เส้นใยธรรมชาติ มาจุ่ มในสารละลายละลายผสมของโพแทสเซี ยมเปอร์ แมงกาเนต (potassium permanganate;
KMnO4) และแอมโมเนี ยออกซาเลต (ammonium oxalate; (NH4)2C2O4) ที่ระยะเวลาแตกต่างกันเพื่อเตรี ยมเส้นใย
คอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิ กิริยา MnO2 บนเส้นใยคอตตอน จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า MnO2 สามารถ
เตรี ยมได้จากสารละลายผสม ซึ่ งการยึดติดของตัวเร่ งปฏิ กิริยา MnO2 เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเวลาในการจุ่ ม
สารละลาย หลังจากนั้นทาการทดสอบการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ดว้ ยเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา
MnO2 โดยทดสอบที่แก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์เริ่ มต้นที่ 5 ppm ในระบบปิ ด ซึ่ งพฤติกรรมการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้น
ใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 มีลกั ษณะที่ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลในช่วงระยะเวลา 0 ถึง 90 นาที
นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 มีมากกว่า
ร้อยละ 90
คาสาคัญ: การกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์, แมงกานีสไดออกไซด์, ตัวเร่ งปฏิกิริยา, เส้นใยคอตตอน, การตกตะกอนทางเคมี

ABSTRACT
This research aim was to prepare cotton fiber coated with a manganese dioxide (MnO2) catalyst for
formaldehyde removal. The cotton fiber obtained from the natural fiber was soaked with a mixing solution of
potassium permanganate and ammonium oxalate at the different soaking times to prepare the cotton fiber coated
with MnO2 catalyst. The crystal structure, chemical composition, and adhesion of MnO2 catalysts on cotton fiber
were investigated. The results show that the pure phase of MnO2 can be prepared from the mixing solution. The
adhesion of MnO2 catalyst on cotton fiber increased with increasing the soaking time. The cotton fiber coated with
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MnO2 catalyst was tested the formaldehyde removal with initial formaldehyde concentration at 5 ppm in the
closed chamber. The behavior of formaldehyde removal was exponential decay in the range of 0 to 90 mins.
In addition, the formaldehyde removal efficiency of cotton fiber coated with MnO2 catalyst was higher than 90%
Keywords: Formaldehyde removal, Manganese dioxide, Catalyst, Cotton fiber, Chemical precipitation
1. บทนา
ฟอร์ มาลดีไฮด์ (Formaldehyde :HCHO) เป็ นไอระเหยที่เกิดจากการสลายตัวของยูเรี ยฟอร์ มาลดีไฮด์เรซิ น
(urea-formaldehyde resin) ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวประสานอยูใ่ นวัสดุตกแต่งรวมทั้ง เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า แม้กระทัง่
สี ทาอาคารบ้านเรื อน โดยปั จจัยที่ทาให้ฟอร์ มาลดีไฮด์ถูกปล่อยออกจากวัสดุตกแต่งต่าง ๆ คือ อุณหภูมิที่สูงและการ
ระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ (ธณาวุฒิ สุ ราษฎร์มณี , 2560) ฟอร์ มาลดีไฮด์สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายมนุษย์ได้
ถึ งแม้ว่าจะได้รั บ ในปริ ม าณเพี ย งเล็กน้อ ยอาจจะส่ งผลให้เยื้อ บุ ในโพรงจมู ก เกิ ดการระคายเคื อ ง และหากได้รั บ
เป็ นระยะเวลานานอาจนาไปสู่ โรคในระบบทางเดิ นหายใจได้ (Sekine, 2002) สถาบันวิจัยมะเร็ งนานาชาติ
(The international agency for research on cancer; IARC) ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรอนามัยโลก
(The world health organization; WHO) ได้จดั ฟอร์ มลั ดีไฮด์เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์ประเภทหนึ่ ง (WHO, 2006)
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ในแต่ละประเทศตระหนักถึงอันตรายของฟอร์ มลั ดีไฮด์ ส่ งผลให้มีมาตรการเพื่อลดการปลดปล่อย
ตลอดจนกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดี ไฮด์ให้หมดไปหรื ออยู่ในระดับที่ ไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ งวิธีในการกาจัด
แก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์มีหลายวิธี เช่น การดูดซับ การกาจัดด้วยไฟฟ้ าเคมี รวมทั้งการทาให้เจื อจางและปล่อยให้สลายตัว
ตามธรรมชาติ ใ นบรรยากาศ ซึ่ งวิ ธี ก ารนี้ เป็ นวิ ธี ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มสู ง เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ที่ ง่ า ยและค่ า ใช้จ่ า ยต่ า
อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ ส่งผลให้เกิ ดปั ญหาทางมลพิษโดยการจับกับแก๊สอื่ น ๆ ที่ อยู่ในบรรยากาศก่อให้เกิ ดปั ญหา
ฝุ่ น PM2.5 ตามมา (Jonathan, 2018) ซึ่ งการสลายตัวตามธรรมชาติของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์น้ ี สามารถกระตุน้ ให้สลายตัว
ได้เร็ วขึ้นโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาประเภทโลหะออกไซด์ (Ramesh et al, 2008)โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมงกานีสไดออกไซด์
จะเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยไม่ตอ้ งอาศัยแสงในการกระตุน้ การเกิดปฏิกิริยา (Shengnan et al, 2018) อีกทั้งยังสามารถ
สั ง เคราะห์ ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น อย่า งไรก็ ต ามตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2
จะสามารถท าปฏิ กิ ริ ย าได้ดี แ ละ
มีอตั ราการเกิดปฏิกิริยาได้สูงนั้น ตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 จะต้องได้สัมผัสแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ ดังนั้นจึงต้องมีวสั ดุรองรับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาปฏิกิริยา โดยวัสดุรองรับจะต้องมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่สูง หาได้ง่าย และ
สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่ งสมบัติดงั กล่าวสามารถพบได้ในวัสดุจาพวกเส้นใย (Jinlong et al, 2015) สาหรับประเทศไทย
เป็ นประเทศเกษตรกรรมที่มีศกั ยภาพในการผลิตเส้นใยธรรมชาติในปริ มาณมาก เส้นใยคอตตอนเป็ นหนึ่ งในเส้นใย
ที่ ผลิ ตได้ปริ มาณมากและนิ ยมนาไปพัฒนาเป็ นเครื่ องนุ่ งห่ มตลอดจนเครื่ องใช้ต่าง ๆ จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น
งานวิจัยนี้ จึงได้ส นใจนาเส้ นใยคอตตอนมาเป็ นวัส ดุ ร องรั บในการเคลื อบตัวเร่ งปฏิ กิริ ยา MnO2 เพื่อทดสอบ
การกาจัดแก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไฮด์ โดยศึ ก ษาการสั ง เคราะห์ ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2 ด้ว ยวิธี ก ารตกตะกอนทางเคมี
(chemical precipitation) การศึ กษาเวลาในการเคลื อ บตัวเร่ งปฏิ กิริ ย า MnO2 บนเส้ นใยคอตตอน ตลอดจน
นาตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้ทดสอบการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเตรี ยมเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์สูง
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การเตรียมเส้ นใยคอตตอนทีเ่ คลือบตัวเร่ งปฏิกริ ิยา MnO2 สาหรับการกาจัดแก๊สฟอร์ มัลดีไฮด์
การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิ กิริยา MnO2
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2 ถู ก เตรี ย มโดยใช้วิ ธี ก ารตกตะกอนทางเคมี ด้ว ยสารละลาย
KMnO4 และ
(NH4)2C2O4โดยเริ่ มจากการนาผง KMnO4 ปริ มาณ 1.58 g และ (NH4)2C2O4 ปริ มาณ 2.56 g มาละลายในน้ ากลัน่
(DI water) ปริ มาตร 200 และ 60 ml ตามลาดับ จากนั้นนาสารละลายทั้งสองผสมกันด้วยเครื่ องกวนสาร (magnetic
stirrer) ที่อุณหภูมิ 90 ๐C จนเกิดการตกตะกอนอย่างสมบูรณ์
การเตรียมเส้ นใยคอตตอนทีเ่ คลือบด้ วยตัวเร่ งปฏิกริ ิ ยา MnO2
นาเส้นใยคอตตอนมาแช่ในสารละลายผสมที่เตรี ยมไว้จากสารละลาย KMnO4 และ (NH4)2C2O4 เป็ นเวลา
2, 4, 6, 8, 10 และ 15 ชัว่ โมง โดยในขณะที่แช่อยู่ในสารละลายผสมจะทาการกวนด้วยเครื่ องกวนสารที่ ความเร็ ว
ในการหมุนเป็ น 150 rpm ที่อุณหภูมิไว้ 90 ๐C จากนั้นนาเส้นใยคอตตอนมาล้างด้วยเครื่ องอัลตราโซนิ คโดยใช้น้ ากลัน่
เป็ นตัว กลาง แล้ว อบให้ แ ห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 90 ๐ C เป็ นเวลา 24 ชั่ ว โมง ได้ เ ป็ นเส้ น ใยคอตตอนที่ เ คลื อ บด้ ว ย
ตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
การศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา MnO2
โครงสร้างผลึกของแมงกานี สไดออกไซด์ถูกศึกษาด้วยเครื่ องเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ รุ่ น Bruker D8 HRXRD
ที่มุม 2 Theta ตั้งแต่ 10° ถึง 70° ความต่างศักย์ 30 kV และ กระแสไฟฟ้ า 30 mA ความเร็ วในการนับวัด 0.04 °/min
และศึ ก ษาองค์ป ระกอบของธาตุ ด้ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบธาตุ ท างเคมี ด้ว ยเทคนิ ค การเรื อ งรั ง สี เ อกซ์
รุ่ น XRAY XUV-773 Vac ความต่างศักย์ 20 kV ระบบภายในสุ ญญากาศ จานวนครั้งในการนับเฉลี่ยข้อมูล 9 ครั้ง
ระยะห่างระหว่างหัววัดและตัวอย่าง 0.02 mm
การทดสอบการกาจัดแก๊สฟอร์ มัลดีไฮด์
วิ ธี ก ารทดสอบการก าจั ด แก๊ ส ฟอร์ ม ั ล ดี ไ ฮด์ ข องเส้ น ใยคอตตอนที่ ถู ก เคลื อ บด้ ว ยตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา
MnO2 จะทดสอบในระบบปิ ดที่ มี ข นาด กว้า ง 6
ยาว 8
และสู ง 6
นิ้ ว โดยในระบบจะมี เ ซนเซอร์
วัดความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์รุ่น Gravity: HCHO Sensor SKU: SEN0231 ติดตั้งอยู่ โดยในการทดสอบ
จะเริ่ มจากทาให้ในระบบมีปริ มาณความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ 5 ppm แล้วนาเส้นใยคอตตอนที่ถูกเคลือบ
ด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ใส่ เข้าไปในระบบและปล่อยให้ตวั เร่ งปฏิกิริยา MnO2 ที่อยูบ่ นเส้นใยคอตตอนทาปฏิกิริยา
กับ แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์เ ป็ นเวลา 90 นาที
จากนั้น ตรวจวัด ปริ ม าณแก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ที่ ล ดลงแล้ว เขี ย นกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ลดลงจาก 5 ppm กับระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา
เพื่อคานวณค่าคงที่ ของการกาจัด (t) ในช่ วงเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ เริ่ มเข้าสู่ สภาวะคงที่ ดังสมการที่ 1 เพื่อ
ใช้ใ นการค านวณอัต ราการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ (r) ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วตามสมการที่ 2 หลัง จากนั้น เพื่ อ
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แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ (n) ของเส้นใยคอตตอนที่ถูกเคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา
MnO2ในระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึง 90 นาที ซึ่ งคานวณโดยใช้สมการที่ 3
y = Cintitial e-x/t + Cfinal

(1)

r = 1 - e-1/t

(2)

n=(
เมื่อ y
x
Cintitial
Cfinal
r
t
n

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(3)

)

ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ (ppm)
เวลาที่ทาปฏิกิริยา
ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์เริ่ มต้น (ppm)
ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์สุดท้าย (ppm)
อัตราการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ (ppm/min)
ค่าคงที่ของการกาจัด
ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ (%)

4. ผลและอภิปรายผล
ลักษณะเฉพาะของเส้ นใยคอตตอนที่เคลือบด้ วยตัวเร่ งปฏิกริ ิยา MnO2
เส้นใยคอตตอนถูกนามาเคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 โดยเส้นใยคอตตอนทั้งก่อนและหลังการเคลือบที่
ระยะเวลาแตกต่างกัน ซึ่ งลักษณะของเส้นใยคอตตอนแสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 (a) เส้นใยคอตตอนก่อนการเคลือบ และ
(c) 4 ชัว่ โมง
(e) 8 ชัว่ โมง
(g) 12 ชัว่ โมง
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(b) หลังการเคลือบที่ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
(d) 6 ชัว่ โมง
(f) 10 ชัว่ โมง
(h) 15 ชัว่ โมง
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จากรู ปที่ 1 จะเห็นได้วา่ ลักษณะและสี ของเส้นใยจะมีความแตกต่างกัน เส้นใยคอตตอนก่อนการเคลือบ
มี ลกั ษณะเป็ นกลุ่มก้อนของเส้นใยคอตตอนที่ มีสีขาว เมื่ อนาเส้นใยคอตตอนไปเคลื อบด้วยตัวเร่ งปฏิ กิริยา MnO2
เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จะพบว่าเส้ นใยมี ลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาล แสดงให้เห็ นถึ งการเคลื อ บของตัวเร่ งปฏิ กิริย า MnO2
บนเส้ นใยคอตตอน โดยขนาดของเส้ นใยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เมื่ อ ท าการเคลื อ บเส้ น ใยที่ ร ะยะเวลา 4 ชั่วโมง
จะเห็ นได้ว่าสี ของเส้นใยยังคงเหมื อนเดิ มแต่ มีข นาดที่ ใหญ่ ข้ ึ นเมื่ อเที ยบกับ การเคลื อบที่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่ ง
ขนาดที่เพิม่ ขึ้นของเส้นใยจะเห็นได้ชดั เมื่อเพิม่ ระยะเวลาในการเคลือบตัวเร่ งปฏิกิริยาจาก 4 ชัว่ โมง ถึง 10 ชัว่ โมง และ
เมื่อพิจารณาการเคลือบที่ระยะเวลา 12 และ 15 ชัว่ โมง จะเห็นได้วา่ เส้นใยมีขนาดลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเคลือบ
เส้นใยที่ระยะเวลา 10 ชัว่ โมง โดยขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่วดั จากดิจิตอลไมโครมิเตอร์ ของเส้นใยคอตตอนก่อน
การเคลือบมีค่าเท่ากับ 0.018 mm ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยคอตตอนหลังการเคลือบที่ระยะเวลา 2, 4, 6,
8, 10, 12 และ 15 ชัว่ โมง เป็ น 0.018, 0.020, 0.027, 0.029, 0.034, 0.025 และ 0.022 mm ตามลาดับ จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 สามารถเคลือบบนเส้นใยคอตตอนได้อย่างรวดเร็ วและการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาดของเส้นใยที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการคลายตัวของเส้นใยขนาดเล็กที่รวมตัวเป็ นกลุ่มก้อนของเส้นใย เนื่ องจาก
ความร้อนระหว่างการเคลือบตัวเร่ งปฏิกิริยา เมื่อระยะเวลาในการเคลือบมากขึ้นเส้นใยบางส่ วนจะเปื่ อยและขาดมาก
ขึ้นเป็ นผลให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง อีกทั้งส่ งผลให้การยึดเกาะของตัวเร่ งปฏิกิริยาลดลง เมื่อนาตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
ที่ ได้จากกระบวนการเคลือบมาศึ กษาโครงสร้ างผลึ กด้วยเครื่ องเลี้ ยวเบนรั งสี เอกซ์ โดยรู ปแบบการเลี้ ยวเบนของ
รังสี เอกซ์ที่ได้แสดงดังรู ปที่ 2

(a.u.)
Intensity
Intensity (a.u.)

JCPDS No 44-0141 ; MnO2

40
40
50
60
70
50
70
60
Theta (๐)
22Theta
รู ปที่ 2 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
10
10

20
20

30
30

จากรู ปที่ 2 จะเห็นได้ว่ารู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 มีมุมการเลี้ยวเบนที่มุม
12.760 , 18.127, 21.440, 26.686, 28.880, 37.400, 42.880, 56.654, 59.521 และ 65.642๐ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง
(joint committee on powder diffraction standard; JCPDS) หมายเลข 44-0141 ที่เป็ นผลึกของแมงกานีสไดออกไซด์
ชนิ ดแอลฟา(alpha-manganese; MnO2) ซึ่ งมีโครงสร้างผลึกเป็ นทรงแปดหน้า (octahedral) ที่ เกิ ดจากสารตั้งต้น
KMnO4 แตกตัวเป็ นไอออนเปอร์ แมงกาเนต (ion permanganate; MnO4-) ในขณะที่ (NH4)2C2O4 แตกตัว
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เป็ นไอออนออกซาเลต (ion oxalate; C2O42-) เมื่อไอออนทั้งสองชนิ ดทาปฏิกิริยารี ดอกซ์ (redox reaction) กันส่ งผลให้
เกิดเป็ นผลึกของ MnO2 (สุ ชานันท์ นุตวงศ์, 2560) ซึ่ งสามารถเขียนปฏิกิริยาได้ตามสมการที่ 4 ถึง 6
(4)
KMnO4 (s) + H2O (l) K+ (aq) + MnO4-(aq)
((NH4)2C2O4) (s) + H2O (l)

NH4+ (aq) + C2O42- (aq)

(5)

(6)
2MnO4- (aq)+ 3C2O42-(aq) + 4H2O(l) 2MnO2(s) + 6HCO3-(aq) + 2OH-(aq)
จากนั้น น าตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2 ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการเคลื อบมาศึ ก ษาธาตุ อ งค์ป ระกอบด้ว ย
เครื่ อ งการเรื อ งรั ง สี เ อกซ์ ซึ่ งธาตุ อ งค์ป ระกอบที่ ไ ด้แ สดงดัง ตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่า ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
MnO2
จะมี ธาตุองค์ประกอบหลักเป็ นแมงกานี ส (manganese; Mn) ที่ มีมากถึ งร้ อยละ 96.12 โดยน้ าหนัก นอกจากนี้
ยังพบธาตุองค์ประกอบของโพแทสเซี ยม (potassium; K) เพียงเล็กน้อยที่ เป็ นธาตุปนเปื้ อนซึ่ งเป็ นสารตั้งต้น
ในกระบวนการสังเคราะห์
ตารางที่ 1 แสดงธาตุองค์ประกอบของตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ที่เตรี ยมได้
ธาตุองค์ประกอบ
Mn
K

ร้อยละโดยน้ าหนัก
96.12
3.88

การทดสอบการกาจัดแก๊สฟอร์ มัลดีไฮด์ ของเส้ นใยคอตตอนที่เคลือบด้ วยตัวเร่ งปฏิกริ ิยา MnO2
เมื่ อ น าเส้ น ใยคอตตอนที่ ผ่า นกระบวนการเคลื อ บด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2 ที่ ร ะยะเวลาแตกต่ า งกัน
มาทดสอบการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์เริ่ มต้น 5 ppm ในระบบปิ ดระยะเวลา
การกาจัด 90 นาที ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์กบั เวลาในการกาจัดแสดงดังรู ปที่ 3

Formaldehyde concentration (ppm)

5

2h
4h
6h
8h
10 h
12 h
15 h

4
3
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1
0

80
40
60
Time (min)
รู ปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์กบั ระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาของ
เส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
0
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จากรู ป ที่ 3 จะเห็ น ได้ว่า เส้ น ใยคอตตอนที่ เ คลื อ บด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2 ที่ เ วลาแตกต่ า งกัน ตั้ง แต่
2 ถึ ง 15 ชั่ว โมงนั้น จะมี พ ฤติ ก รรมในการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์เ ป็ นไปในลัก ษณะเดี ย วกัน กล่ า วคื อ
การก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ที่ มี ค วามเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น 5 ppm
จะมี ก ารลดลงแบบเอกซ์ โ พเนนเชี ย ลเมื่ อ เวลา
ในการทาปฏิ กิริยาเพิ่มขึ้ น และเมื่ อพิจารณาในช่ วงระยะเวลา 0 ถึง 40 นาที ของการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดี ไฮด์พบว่า
ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ 5 ppm มีการลดลงอย่างรวดเร็ วจนกระทัง่ เหลือน้อยกว่า 0.79 ppm หลังจากนั้น
จะลดลงอย่างช้า ๆ จนกระทัง่ ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์มีค่าน้อยกว่า 0.50 ppm ในช่วงระยะเวลาในการกาจัด
จาก 40 ถึ ง 90 นาที ซึ่ งการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ที่ ล ดลงอย่า งรวดเร็ ว ในช่ ว งแรกเป็ นผลมาจากในระบบปิ ด
มี ค วามเข้ม ข้น ของแก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ สู ง ส่ ง ผลให้ มี โ อกาสในการท าปฏิ กิ ริ ย ากับ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาได้ดี แต่ เ มื่ อ
ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ต่าลงส่ งผลให้โอกาสในการทาปฏิกิริยากับตัวเร่ งปฏิกิริยาน้อยลงด้วย

Formaldehyde removal rate (ppm/min)

จากข้อ มู ล ในรู ป ที่ 3 สามารถหาสมการการลดลงแบบเอกซ์ โ พแนนเชี ย ลในช่ ว งเวลา 0 ถึ ง 40 นาที
ซึ่ งเป็ นเวลาที่เข้าสู่ สภาวะคงที่ เพื่อคานวณหาอัตราการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ ง
ปฏิ กิริ ย า MnO2 ที่ เวลาแตกต่ างกันตามสมการที่ 2 โดยอัตราการกาจัดแก๊ส ฟอร์ มลั ดี ไฮด์ที่ ค านวณได้ข องเส้นใย
คอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 แสดงดังรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 อัตราการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
ที่ใช้เวลาในการเคลือบแตกต่างกัน
จากรู ป ที่ 4 จะเห็ น ได้ว่า ระยะเวลาในการเคลื อ บตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2
จาก 2 ถึ ง 10 ชั่ว โมงนั้น
อัต ราการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว โดยที่ เ วลาการเคลื อ บ 10 ชั่ว โมงนั้น มี อ ัต ราการก าจัด
แก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์เป็ น 0.1840 ppm/min ซึ่ งเป็ นค่าที่สูงที่สุด แต่เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเคลือบที่ 12 และ 15 ชัว่ โมง
นั้ น อัต ราการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ ล ดลงเป็ น 0.1059 และ 0.0541 ppm/min ตามล าดับ โดยอัต ราการก าจัด
แก๊ ส ฟอร์ ม ัลดี ไฮด์ที่ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นผลมาจากกระบวนการสั งเคราะห์ ที่ ร ะยะเวลานานช่ วยให้ตวั เร่ ง ปฏิ กิริ ย า MnO2
สามารถยึ ด เกาะบนเส้ น ใยคอตตอนได้ม ากขึ้ น แต่ เ มื่ อ ระยะเวลาเพิ่ ม มากขึ้ น จะท าให้ เ ส้ น ใยคอตตอนได้รั บ
ความเสี ยหายส่ งผลให้การยึดเกาะของตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ลดลง ซึ่ งเห็นได้ชดั ในเส้นใยคอตตอนที่ผา่ นการเคลือบ
ที่เวลา 12 และ 15 ชัว่ โมง
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Formaldehyde removal efficiency (%)

อย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ ว่ า อั ต ราการก าจั ด แก๊ ส ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ ข องเส้ น ใยคอตตอนที่ เ คลื อ บด้ ว ย
ตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ที่ระยะเวลา 10 ชัว่ โมงจะมีค่ามากที่สุดในช่วงเวลา 40 นาที เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของการกาจัดก๊าซฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนเคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ที่เวลาในการเคลือบต่างกันจึงได้
ท าการทดลองการก าจัด ตลอดระยะเวลา 90 นาที แล้ว ค านวณค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์
ตามสมการที่ 3 พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา
MnO2 ที่ระยะเวลาแตกต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเคลือบ
ตั้งแต่ 2 ถึง 12 ชัว่ โมงพบว่ามี ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 90.40 เป็ นร้อยละ 96.00 ในขณะที่
การเคลื อบตัวเร่ งปฏิ กิริยา MnO2 ที่ ระยะเวลา 15 ชัว่ โมง ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดมี การลดลงเหลื อร้ อยละ 90.00
ซึ่ งแสดงดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ของเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
ที่ใช้เวลาในการเคลือบแตกต่างกัน
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี้ได้ทาการเตรี ยมเส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 เพื่อกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์
โดยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 สามารถสังเคราะห์ดว้ ยวิธีตกตะกอนทางเคมี และสามารถเคลือบลงบนเส้นใยคอตตอนได้
โดยระยะเวลาในการเคลื อ บที่ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารยึ ด เกาะของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา MnO2 และอัต ราการก าจั ด
แก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์เพิ่มขึ้น ซึ่ งที่ระยะเวลาในการกาจัด 40 นาทีน้ นั เส้นใยคอตตอนที่ เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2
เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงมีอตั ราการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์สูงที่สุด อย่างไรก็ตามการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ระยะเวลา
90 นาที น้ ั นเส้ น ใยคอตตอนที่ เ คลื อ บตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา MnO2 ที ร ะยะเวลา 2 ถึ ง 15 ชั่ ว โมง มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ในการก าจัด แก๊ ส ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ ไ ด้ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 90 ดัง นั้ นผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเลื อ กใช้ง าน
เส้นใยคอตตอนที่เคลือบด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา MnO2 ในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์ข้ ึนอยูก่ บั เวลาในการทาปฏิกิริยา
ของระบบที่ น าไปประยุก ต์ใ ช้ นอกจากนี้ การเพิ่ ม ปริ ม าณของเส้ น ใยและตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า MnO2
เพื่ อ ศึ ก ษา
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดแก๊สฟอร์ มลั ดีไฮด์กเ็ ป็ นสิ่ งที่น่าสนใจอย่างยิง่

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 119

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เอกสารอ้ างอิง
ธนาวุฒิ สุ ราษฎร์ มณี . (2561). อันตรายจากฟอร์ มาลดีไฮด์ในสานักงานและที่พกั อาศัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชี ย, 2(12), 130-136.
สุ ชานันท์ นุตวงษ์. (2560). การสั งเคราะห์ MnO2 ที่ เคลือบลงบนไฮดรอกซี อะพาไทต์ สาหรั บเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาใน
การกาจัดฟอร์ มาดีไฮด์ (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี).
Jinlong, W., Rizwangul, Y., Jinge, L., Peilin, L., Pengyi, Z. and Jeonghyun, K. (2015). In situ Synthesis of
Manganese Oxides on Polyester Fiber for Formaldehyde Decomposition at Room Temperature. Applied
Surface Science, 357(1), 787-794. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.09.109
Jonathan, M., Eleni, D., Loretta, J., Frank, N., Yuan, C., Daniel, J., Jingkun, J., Meng, L.William, M., Xiaohui, Q.
and Qiang, Z. (2018). Contribution of Hydroxymethane Sulfonate to Ambient Particulate Matter: A
Potential Explanation for High Particulate Sulfur During Severe Winter Haze in Beijing. Advancing
Earth and Space science, 45(21), 11969-11979. https://doi.org/10.1029/2018GL079309
Ramesh, T., Saravanamuthu, V. and Shik, M. (2008). A Review on UV/TiO2 Photocatalytic Oxidation Process.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(1), 64-72. Retrieved form https://link.springer.com/article/
10.1007/s11814-008-0011-8
Sekine, Y. (2002). Oxidative Decomposition of Formaldehyde by Metal Oxides at Room Temperature.
Atmospheric Environment, 36(35), 5543-5547. https://doi.org/10.1016/S1352- 2310(02)00670-2
Shengnan, G., Wenzhi, L., Jianru, M., Yanyan, L., Yuanshuai, Z., Qifu, H. and Xiaomeng, D. (2018). A Review of
the Preparation and Applications of MnO2 Composites in Formaldehyde Oxidation. Journal of Industrial
and Engineering Chemistry, 66(1), 126-140. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.05.023
World Health Organization. (2006). The World Health Report 2006: Working Together for Help. France: WHO
Press.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 120

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

