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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั มนุษยมีความตองการใชพลังงานอยางตอเนื่อง และเพิ่มมาก
ขึ้นทุกวัน จนทรัพยากรตาง ๆ ที่เปนแหลงพลังงานทีม่ ีอยูอยางจํากัด เชน น้าํ มันปโตรเลียม
ถานหิน และอื่น ๆ ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด ดังนัน้ เราจึงตองหาวิธกี ารใชอยางคุมคาหรือ
หาพลังงานดานอื่นขึน้ มาทดแทนสิง่ ที่กาํ ลังจะหมดไป และในขณะนี้พลังงานอีกทางเลือกหนึง่ ที่
กําลังเปนที่สนใจอยางมาก คือ พลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง เนือ่ งจากเซลลเชือ้ เพลิงสามารถ
เปลี่ยนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิงใหกลายเปนไฟฟากระแสตรงไดโดยตรง
อีกทั้งยังทําใหได
ประสิทธิภาพสูงและสูญเสียพลังงานนอยกวา นอกจากนี้ยงั เปนอุปกรณผลิตพลังงานที่สะดวก
และไมทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย
เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเปนที่สนใจในงานวิจยั นี้ เนื่องจากมีคา
ความหนาแนนพลังงานสูง (Energy density) เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลตที่ใช
ไมมีการกัดกรอนและเซลลเชื้อเพลิงนี้สามารถประกอบไดงาย เพราะมีโครงสรางไมซับซอน [1]
ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะเตรียมเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อใชในเซลลเชื้อเพลิงจากไคโตซาน
เพราะไคโตซานสามารถปรับปรุงใหมีคาการนําโปรตอนสูงขึ้นไดงาย เนื่องจากมีหมูฟ งกชันทั้งบวก
และลบอยูในโครงสราง [2] และทําการปรับปรุงสมบัติดวยการเติมอะลูมินา (Alumina) โดย
หวังวาจะชวยเพิ่มคาการนําโปรตอนที่อุณหภูมิสูง เนือ่ งจากอะลูมนิ าเปนโลหะออกไซดที่มีความ
สามารถในการดูดความชื้นไดดี และกลไกการถายโอนโปรตอนในเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรน
แลกเปลี่ยนโปรตอนนั้น อะตอมของไฮโดรเจนหรือโปรตอนตองเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลน้ําเปน
ไฮโดรเนียมไอออนเคลื่อนไประหวางสายโซของพอลิเมอร แตเซลลเชือ้ เพลิงนี้ไมสามารถทํางานที่
อุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของน้ําได เนื่องจากน้ําจะระเหยออกไปทําใหสภาพการนําโปรตอนลดลง
ดังนัน้ หากเมมเบรนสามารถกักเก็บน้ําไวไดแมแตที่อุณหภูมิสูง ก็จะสามารถใชเซลลที่อุณหภูมิ
สูงขึ้นได

2

1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เตรียมเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน-อะลูมินา เพื่อนํามาใชในเซลลเชือ้ เพลิงแบบ
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
2. ศึกษาลักษณะสมบัติของเมมเบรนทีเ่ ตรียมได
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. เตรียมเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวางดวยสารละลายกรดซัลฟวริกรอยละ 4 โดย
น้ําหนัก ซึ่งเปนภาวะที่ดที ี่สดุ จากงานวิจัยกอนนี้ [3]
2. เตรียมเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา 5 สูตร ดวยอัตราสวนโดยน้ําหนักของ
ปริมาณไคโตซานตออะลูมนิ าตางกัน ดังนี้ 100:1, 100:5, 100:10, 100:15 และ
100:20
3. เตรียมเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
รอยละ 2 โดยน้ําหนัก
4. วิเคราะหสมบัติของเมมเบรน ดังนี้
4.1 สมบัติทางกายภาพ ไดแก รอยละการดูดซับน้ํา รอยละการเปลี่ยนแปลง
ความหนา ความสามารถทนตอแรงดึง และลักษณะสัณฐานวิทยา
4.2 สมบัติทางเคมี ไดแก โครงสรางทางเคมี
4.3 สมบัติเชิงความรอน ไดแก อุณหภูมิการสลายตัว
4.4 สมบัติการนําไอออน ไดแก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน และ
คาการนําโปรตอน ที่อุณหภูมิหอง, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
4.5 สมบัติการแพรผานของแกส ไดแก คาการซึมผานแกสไฮโดรเจน ที่
อุณหภูมิหอง, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อใชในเซลลเชื้อเพลิงชนิดใหมแทนเมมเบรนเชิง
พาณิชยเนฟออนที่มีราคาสูง
2. เทคโนโลยีการเตรียมเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อใชในเซลลเชื้อเพลิง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง [4]
สวนประกอบที่สําคัญของเซลลเชื้อเพลิง ไดแก ขั้วลบหรือแคโทด ขั้วบวกหรือแอโนด
สารละลายอิเล็กโทรไลต แกสออกซิเจนและไฮโดรเจน ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่เกิดขึน้ ประกอบดวย
ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขวั้ แอโนดจะเปลีย่ นแกสไฮโดรเจนเปนโปรตอน (H+) และอิเล็กตรอนอิสระ
จะถูกถายเทไปยังขั้วแคโทด
ในขณะที่ปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทดจะรวมแกสออกซิเจนและ
โปรตอนใหกลายเปนน้าํ ซึง่ กอใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอนที่เปนแหลงกําเนิดไฟฟาดังรูปที่ 2.1
ดังนัน้ เซลลเชื้อเพลิงจึงสามารถใหกระแสไฟฟาโดยตรง และใหน้ําเปนผลผลิตของระบบ จึงไมมี
การปลดปลอยสารทีก่ อใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม เซลลเชื้อเพลิงจะมีสว นคลายกับแบตเตอรี่
ซึง่ ถูกกั้นแยกออกจากกันโดยสาร
โดยทีท่ ั้งสองระบบนี้จะมีขั้วไฟฟาหรืออิเล็กโทรด 2 ขั้ว
อิเล็กโทรไลต และเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นภายในเซลลก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาขึน้ ได แตเซลล
เชื้อเพลิงจะแตกตางจากแบตเตอรี่ ในสวนของเชื้อเพลิงซึง่ จะถูกปอนเขาภายในเซลลจากแหลง
กําเนิดภายนอก

รูปที่ 2.1 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง [5]
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เซลลเชื้อเพลิงมีลักษณะเฉพาะตัวที่นา สนใจหลายประการ ดังตัวอยางเชน กระบวนการ
ทางไฟฟาเคมีที่เกิดขึ้นในเซลลเชื้อเพลิงไมเปนไปตามกฎของคารโนต (Carnot) ทําใหไมมีความ
จําเปนที่ตองเพิ่มอุณหภูมิสงู ขึ้น เพื่อที่จะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง นอกจากนี้
แลวที่อุณหภูมิต่ําการทํางานของเซลลเชือ้ เพลิงก็ไมสงผลใหเกิด NOx โดยทัว่ ไปแลวถาใชเชื้อเพลิง
เปนแกสไฮโดรเจน ผลิตภัณฑที่ไดคือ น้าํ แตอาจจะมีคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นได ถาเชื้อเพลิง
ที่ใชเปนสารประเภทไฮโดรคารบอน
นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพและปราศจากมลพิษแลว
เซลลเชื้อเพลิงยังไมกอใหเกิดมลพิษทางเสียง และสามารถออกแบบในลักษณะทีน่ ําเซลลแตละ
เซลลมาตอกันเปนชุด ๆ
เพื่อใหเซลลเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาตามที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกประเด็นหนึ่งทีท่ ําใหเซลลเชื้อเพลิงไดรับความสนใจในการพัฒนามาใชงานจริง
คือ เมื่อเปรียบเทียบเซลลเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตชนิดสันดาปภายในที่ใชกันอยางแพรหลายใน
รถยนตในปจจุบัน เซลลเชื้อเพลิงสามารถแปลงวัตถุดบิ ใหเปนพลังงานขับเคลื่อนเครื่องยนตสูงถึง
รอยละ 60 ในขณะที่เครื่องยนตชนิดสันดาปภายในมีประสิทธิภาพเพียงรอยละ 25 อยางไรก็ตาม
การจะนําเซลลเชื้อเพลิงมาเปนแหลงพลังงานในรถยนตไดนั้น ยังตองมีการแกไขและพัฒนาอีก
หลายจุดโดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบการทํางานกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิง และระบบ
การกักเก็บวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ประเภทของเซลลเชื้อเพลิง [4]
เซลลเชื้อเพลิงสามารถจําแนกไดหลายแบบขึ้นกับชนิดของสารที่ใชเปนอิเล็กโทรไลต ซึง่
แบงได 6 แบบ ไดแก
2.2.1 เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน (Alkaline Fuel Cell, AFC) สารอิเล็กโทรไลตใน
เซลลประเภทนี้จะมี
เซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้จะอยูในรูปสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาแคโทดไดรวดเร็วในแอลคาไลนอิเล็กโทรไลต
อยางไรก็ตาม ขอเสียทีเ่ กิดขึ้นมักจะมาจากคารบอนไดออกไซดที่มีผลตออิเล็กโทรไลต ทําให
ตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากเชื้อเพลิงและอากาศที่จะผานเขาไป
ในเซลล เซลลจึงมักใชในเครื่องมือทางทหารและเครื่องมือในอวกาศซึ่งไมมีปญหาดานคาใชจาย
แตเนนประสิทธิภาพในการทํางานของเซลลที่สูง
2.2.2 เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell, PEMFC)
จะใชแผนเมมเบรนพอลิเมอรที่สามารถนําไอออนไดเปนอิเล็กโทรไลต
และการทํางานของเซลลชนิดนี้จะทําที่อุณหภูมิทนี่ ้ําอยูในสถานะของเหลว เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้
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จะมีขอดีในดานการนําไปใช ไมเกิดการกัดกรอน ไมเกิดปญหาในการกําจัดสารอิเล็กโทรไลต
เนื่องจากสารอิเล็กโทรไลตเปนของแข็ง และสามารถทํางานไดรวดเร็วแมที่อุณหภูมติ ่ํา นอกจากนี้
เซลลชนิดนีย้ ังใหความหนาแนนของกําลัง (Power density) สูงที่สดุ เมื่อเทียบกับเซลลเชื้อเพลิง
ชนิดอื่น ๆ จึงเหมาะที่จะนําไปใชในยานพาหนะ อยางไรก็ตาม เซลลอาจมีราคาสูงเนื่องจากการ
ใชแพลทินัมทีม่ ีราคาสูงเปนตัวเรงปฏิกิริยาในเซลล
2.2.3 เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)
อิเล็กโทรไลตของเซลลเชื้อเพลิงนี้คือ กรดฟอสฟอริก ซึ่งการทํางานของเซลลประเภทนี้จะให
ประสิทธิภาพที่สูงที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยงั สามารถใชกับแกสไฮโดรเจนที่ไม
บริสุทธิ์เปนเชือ้ เพลิงในเซลลได
แตเซลลประเภทนี้ตองใชตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมที่มีราคาสูง
และยังใหกระแสและความหนาแนนของกําลัง (Power density) ที่ตา่ํ จึงเปนขอจํากัดดานการนํา
เซลลประเภทนี้ไปใช
เซลลเชื้อเพลิงนี้จึงมักใชในเครื่องใชไฟฟาบางประเภทและในอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการขนสงบางชนิด
2.2.4 เซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอมเหลว (Molten Carbonate Fuel Cell,
MCFC) ใชอิเล็กโทรไลตที่เปนสวนผสมของเกลือคารบอเนตทีห่ ลอมเหลวของโซเดียม
และ
โพแทสเซียมคารบอเนตในเมทริกซเซรามิกสลิเทียมอะลูมิเนต เซลลเชื้อเพลิงใชตวั เรงปฏิกิริยาที่มี
ราคาถูก มีประสิทธิภาพที่สูง แตปฏิกิริยาภายในเซลลจะเกิดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทําให
สวนประกอบของเซลลเสียหายได นอกจากนี้ยังมีผลจากการกัดกรอนของอิเล็กโทรไลตดวย
2.2.5 เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) เซลลชนิดนี้
จะมีสวนคลายกับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอมเหลว คือการทํางานของเซลลเกิดขึ้นที่
อุณหภูมิสูง (ประมาณ 600-1000 องศาเซลเซียส) ตัวเรงปฏิกิริยามีราคาไมแพง ขณะที่ปฏิกิริยา
เกิดเร็วขึ้นที่อณ
ุ หภูมิสูง เซลลชนิดนีจ้ ะใชเซรามิกสที่เปนเซอรโคเนียมออกไซด (Zirconium
oxide) ที่เติมยิเทียม (Yttrium) จํานวนเล็กนอยเปนอิเล็กโทรไลต แตสําหรับเซลลชนิดนี้จะไมมี
ผลกระทบจากการกัดกรอนของอิเล็กโทรไลตเหมือนกับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอม
เหลว
แตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสวนประกอบของเซลลเนื่องจาก
อุณหภูมิที่เกิดภายในเซลลสงู เซลลชนิดนี้คาดหวังไววา จะสามารถนําไปใชเปนแหลงกําเนิดไฟฟา
ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟาในศตวรรษที่ 21
2.2.6 เซลลเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ
1. เซลลเชื้อเพลิงแบบที่ใชเมทานอลเปนเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Methanol Fuel
Cell, DMFC) เปนเซลลเชื้อเพลิงชนิดใหม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขวั้ แคโทดคลายกับปฏิกิริยาทีข่ ั้ว
แคโทดของเซลลเชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน แตตางกันที่ปฏิกริ ิยาที่ขั้วแอโนด
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โมเลกุลเมทานอลจะแตกออก
เมื่อสารละลายผสมระหวางน้าํ กับเมทานอลถูกสงผานไปยังขั้ว
แอโนด จากนัน้ อะตอมของคารบอนจะรวมตัวกับออกซิเจนอะตอมที่มาจากเมทานอลกับน้ําเกิด
เปนคารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนจะถูกออกซิไดซที่ขั้วแอโนดและโปรตอนจะวิง่ ผานอิเล็กโทรไลต
ไปยังขั้วแคโทดทําใหเกิดน้าํ ขึ้นที่ขั้วแคโทดและเกิดคารบอนไดออกไซดที่ขั้วแอโนด
2. เซลลเชื้อเพลิงแบบรีเจนเนอรเรต (Regenerative Fuel Cell) เปนเซลลเชือ้ เพลิง
ชนิดใหมอกี ชนิดหนึ่ง
สิ่งทีน่ าสนใจของเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้คอื การเกิดวัฏจักรปด (Closed
loop) ในขั้นตอนการกําเนิดกําลังงาน (Power generation) กลาวคือ น้ําจะถูกทําใหแตกตัว
เปนไฮโดรเจนและออกซิเเจนดวย Solar powered electrolyser จากนั้นทัง้ ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนจะถูกปลอยเขาไปที่ตัวเซลลเกิดปฏิกิริยาไดน้ํา ความรอน และกระแสไฟฟาขึ้นมา น้าํ ที่
ไดก็จะถูก สงยอนกลับไปที่
Solar powered electrolyser อีก เพื่อทําใหแตกตัวเกิด
กระบวนการเหมือนที่กลาวมาขางตน ปจจุบันเซลลชนิดนีน้ าซา (NASA) และกลุมวิจัยอืน่ ๆ ทั่ว
โลกสนใจศึกษาอยู
2.3 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
เซลลเชื้อเพลิงประกอบดวยขั้วอิเล็กโทรดที่มีความพรุน 2 ขั้ว (แอโนดและแคโทด) จุมหรือ
สัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลต (electrolyte) ซึง่ อาจอยูในรูปของแข็ง เชื้อเพลิงซึ่งไดแก แกส
ธรรมชาติหรือแกสไฮโดรเจนถูกปอนเขาไปที่ขั้วแอโนด
(anode)
ในขณะที่ตัวออกซิแดนส
(oxidant) ถูกปอนเขาไปที่ขั้วแคโทด (cathode) แกสไฮโดรเจนจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(oxidation) โดยจะมีการใหหรือปลอยอิเล็กตรอนที่ขั้วแอโนด ดังแสดงในสมการที่ (2.1) ในขณะ
ที่ปฏิกิริยารีดกั ชัน (reduction) ของแกสออกซิเจนซึง่ เกิดขึ้นที่ขวั้ แคโทดจะเปนตัวรับอิเล็กตรอน
ดังแสดงในสมการที่ (2.2)
H2
1/2O2 + 2H+ + 2e-

2H+ + 2eH2 O

(2.1)
(2.2)

จากปฏิกิริยาทั้งสองขางตน จะกอใหเกิดไฟฟากระแสตรง (Direct – current หรือ DC)
โดยที่ขั้วอิเล็กโทรดทําหนาทีเ่ สมือนเปนแหลงปฏิกิริยา (Reaction site) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางไฟฟาเคมีของเชื้อเพลิงและตัวออกซิไดสขึ้น
ขั้วแอโนดและแคโทดที่ใชในระบบเซลล
เชื้อเพลิงตองมีสมบัติยอมใหแกสซึมผาน (Permeable) และจะตองนํากระแสไฟฟาไดดี ในทาง
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ตรงกันขาม อิเล็กโทรไลตจะตองไมยอมใหแกสซึมผาน แตสามารถถายเทโปรตอนไดดี ในกรณีที่
ตองการใหความตางศักยมคี าสูงขึ้น สามารถทําไดโดยการตอเซลลเชื้อเพลิงหลาย ๆ เซลลเขา
ดวยกันในลักษณะอนุกรม
เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนประกอบดวย แผนพอลิเมอรของแข็งทํา
หนาทีเ่ ปนอิเล็กโทรไลต คือ เปนตัวกลางแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยจะถูกประกบดวยขั้วไฟฟา 2 ขัว้
ที่มีความพรุนและมีตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนแพลทินัมเกาะอยู น้าํ ที่เกิดจากกระบวนการไฟฟาเคมีจะ
ถูกกําจัดออกจากเซลลทางดานแคโทด สวนความรอนที่เกิดขึ้นจะถูกดึงออกโดยระบบหลอเย็น
ประสิทธิภาพของเมมเบรนจะขึ้นอยูกับความสามารถในการสงถายไอออนของไฮโดรเจน ดังนั้น
แกสไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ใชตองทําใหมีความชืน้
เพราะกลไกการนําไอออนของเมมเบรน
เนฟออน (Nafion) ซึ่งเปนเมมเบรนเชิงพาณิชยชนิดเดียวในขณะนี้จะเกิดขึ้นไมได หากเมมเบรน
ไมมีน้ํา เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนไมสามารถทนตอแกสคารบอนมอนอกไซดได เพราะจะมีความเปนพิษตอตัวเรงปฏิกิริยา คือ แพลทินัม หลักการทํางานของเซลล
เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแสดงดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [6]
เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้มีขวั้ ไฟฟาและอิเล็กโทรไลตเปนองคประกอบที่สาํ คัญและมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ ดังนัน้ จึงขอกลาวถึงในรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.3.1 ขั้วไฟฟาชนิดที่ยอมใหแกสซึมผาน (Gas diffusion electrodes)
ในเซลลเชื้อเพลิงรุนแรก ๆ เปนการเคลือบสารแขวนลอยของแพลทินัมแบบที่ไมมี
ตัวรองรับบนกระดาษคารบอน (Carbon paper) ซึ่งมีการเคลือบดวยสารละลายอิมัลชันของ
เทฟลอน (Teflon emulsion) เพื่อทําใหกระดาษคารบอนไมดูดซับน้ํา ตอมาภายหลังไดทําการผลิต
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ขั้วไฟฟาโดยการนําตัวเรงปฏิกิริยามายึดติดบนเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนโดยตรงซึ่งทําได 2
แบบคือ
1. การอัดแพลทินัมดํา (Black platinum) ดวยความรอน (Hot precessing) ใหติด
โดยตรงบนแผนเมมเบรน โดยคาอุณหภูมทิ ี่ใชในการอัดมีคาอยูระหวางอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ
คลายแกว (Glass transition temperature) และอุณหภูมิที่เกิดการสลายตัว (Degradation
temperature) ของแผนเมมเบรน
2. การทําขั้วไฟฟาแบบชั้นฟลมบาง โดยนําแพลทินัมมาเกาะบนตัวรองรับกอน
จากนั้นนํามาเกาะบนเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกคือ วิธีการการฝง
โดยตรง (Direct impregnation method) สวนวิธีที่สองคือ การแลกเปลี่ยนไอออน (Ionexchange method)
วิธีการเตรียมขั้วไฟฟาแบบนี้จะใหสมรรถนะการทํางานที่ดีกวาวิธีแรก
เนื่องจากใชแพลทินัมในปริมาณทีน่ อยกวาถึง 10 เทา แตใหคาความหนาแนนกระแสที่มากกวาถึง
3 เทา วิธีการนี้เปนวิธกี ารเตรียมขั้วไฟฟาที่มีการกระจายตัวของแพลทินัมสูง จึงเปนการลดปริมาณ
การใชแพลทินมั
2.3.2 อิเล็กโทรไลต (Electrolyte)
อิเล็กโทรไลตของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนจะไมใชอิเล็กโทร
ไลตที่เปนของเหลว แตเปนเมมเบรนพอลิเมอรที่เหมือนแผนพลาสติกที่มีสมบัติในการแลกเปลี่ยน
ไอออน ซึ่งมีความหนาอยูในชวง 50-175 ไมครอน [7] เมมเบรนพอลิเมอรมักประกอบดวยกรด
เพอรฟลูออโรซัลโฟนิก (Perfluorosulfonic acid) ซึ่งเปนพอลิเมอรแบบฟลูออโรคารบอน (Fluorocarbon) ทีเ่ หมือนเทฟลอน โดยมีดา นปลายของสายโซ (Chain) โมเลกุลเปนหมูซัลฟอนิก
(Sulfonic acid) เมมเบรนดังกลาวนี้มักถูกเรียกวาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton
exchange membrane, PEM) หรือเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange membrane,
IEM) โดยมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา แตสามารถนําไอออนไฮโดรเจนไดดี
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนในเซลลเชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบันทั้งดานงานวิจัย
และอุตสาหกรรม คือ เมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน (Nafion) มีโครงสรางหลักเปนสารพอลิเมอร
จําพวกซัลฟอเนตฟลูออโรพอลิเมอร (Sulfonated fluoropolymers) หรือฟลูออโรเอทิลีน (Fluoroethylene) การเตรียมพอลิเมอรทําไดโดยการใหฟลูออรีนแทนที่ตําแหนงของไฮโดรเจนในโมเลกุล
ของเอทิลนี เรียกกระบวนการนีว้ า เพอรฟลูออริเนชัน (Perfluorination) ไดโครงสรางที่เรียกวา
เททระฟลูออโรเอทิลีน (Tetrafluoroethylene) เมื่อโมเลกุลเรียงตอกันจะไดพอลิเมอรที่เรียกวา
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene) หรือ PTFE ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ความ
แข็งแรงของพันธะระหวางฟลูออรีนกับคารบอนทําใหพอลิเมอรมีความทนทาน

9

รูปที่ 2.3 โครงสรางของพอลิเอทิลีนและพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
จากนั้นทําการเพิ่มสวนของซัลฟอเนต (Sulfonate) ซึ่งไดมาจากกรดซัลฟอนิก
(Sulfonic acid) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 โมเลกุลของกรดซัลฟอนิกจะสรางพันธะที่ปลายของ
พอลิเมอรกลายเปนหมู SO32- ที่ชอบน้ํา (Hydrophilic)

รูปที่ 2.4 โครงสรางของพอลิซัลฟอเนตฟลูออโรเอทิลีน
ในสวนที่ชอบน้ํา (Hydrophilic regions) จะทําหนาที่ดดู น้ําไวในอิเล็กโทรไลต ดัง
แสดงในรูปที่ 2.5 ทําใหแรงพันธะยึดกันระหวางหมู SO32- กับ H+ ออนลงทําให H+ สามารถ
เคลื่อนที่ได
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รูปที่ 2.5 โครงสรางของเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอนทีม่ ีการดูดน้าํ เอาไว [8]
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนทีท่ ําหนาที่เปนอิเล็กโทรไลตจะตองมีสมบัติดังตอไปนี้ [9]
1. มีคาการนําโปรตอนสูงแตมีคาการนําอิเล็กตรอนต่ํา
2. มีคาการซึมผานของแกสต่ํา
3. มีขนาดที่แนนอน (ไมมีการบวม)
4. มีคาความแข็งแรงเชิงกลสูง
5. มีคาการแพรของน้าํ ต่ํา
6. มีความตานทานตอการสูญเสียน้าํ
7. มีความตานทานตอการเกิดออกซิเดชัน รีดักชัน และไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)
8. มีคาการถายเทไอออนบวก (Cation) สูง
9. พื้นผิวของเมมเบรนตองสามารถเชื่อมตัวเรงปฏิกิริยาใหเกาะบนพืน้ ผิวไดดี
10. มีความเปนเนือ้ เดียวกัน (Homogeneity)
แตเนื่องจากไมมีเมมเบรนใดที่จะมีสมบัตเิ บื้องตนครบทัง้ หมด ดังนั้นจึงตองพยายามเลือก
ใหมีความเหมาะสมมากที่สดุ
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2.4 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอนเชิงพาณิชย [2]
งานพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน ไดเริ่มโดยบริษัท General Electric โดยการ
ควบแนนกรดฟนอลซัลฟอนิก (Phennolsulfonic acid) และฟอรแมลดีไฮด (Formaldehyde)
เมมเบรนนี้จะมีความเปราะและแตกไดงายเมื่อเมมเบรนแหง และถูกไฮโดรไลซไดอยางรวดเร็ว
กลายเปนกรดซัลฟวริก เมมเบรนแบบพอลิเมอรของแข็งชุดถัดมาผลิตไดจากการทําซัลฟอเนชัน
บางสวน (Partial sulfonation) ของพอลิสไตรีน (Polystyrene) แตสมบัติของเมมเบรนนีย้ ังไม
เปนทีน่ า พอใจ เพราะมีอายุการใชงานสัน้ คือ ประมาณ 200 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เมมเบรนชุดตอมาที่ไดรับการพัฒนา คือ เมมเบรนที่ไดจากการใชสไตรีนไดไวนิลเบนซีน
(Styrene divinylbenzene) ที่เกาะอยูบ นเมทริกซทที่ าํ มาจากฟลูออโรคารบอน (Fluorocarbon
matrix) ที่เฉื่อยแลวตามดวยการทําซัลฟอเนชัน เมมเบรนนี้จัดเปนเมมเบรนชุดแรกที่มีความ
แข็งแรงอยูในชวงที่ยอมรับไดทั้งในสภาพเปยกและแหง
ซึ่งเมมเบรนนี้ไดถูกนําไปใชกับเซลล
เชื้อเพลิงที่ใชในยานอวกาศ Gemini 7 ในป ค.ศ. 1964 แตอยางไรก็ตาม เมมเบรนนี้สามารถ
ใชงานไดนานแค 500 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพราะเกิดการเสื่อมสภาพของ
พันธะ C-H ตรงตําแหนงแอลฟา (Alpha) ในโครงสรางของเมมเบรนพอลิเมอร ภายหลังจากการ
ปรับปรุงเมมเบรนใหมีโครงรางตาขาย (Crosslinking) พบวาเมมเบรนที่ผลิตไดนมี้ ีอายุการใชงาน
นานขึ้นเปน 1000 ชั่วโมง
เมมเบรนชุดถัดมา คือ เมมเบรนซึ่งผลิตไดจากโฮโมพอลิเมอร (Homopolymer) ของ
กรด alpha-β,β-trifluorostyrene sulfonic acid เมมเบรนชนิดนี้มคี วามเสถียรทางเคมีและทาง
ความรอน แตยังมีจุดออนในดานสมบัติทางกายภาพ ตอมาเมมเบรนชนิดนี้ไดถูกปรับปรุงโดย
การผสมพอลิเมอรที่ผลิตจากกรดเพอรฟลูออโรซัลฟอนิกเขากับพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด
(Polyvinylidene fluoride) โดยการใชตัวพลาสติไซเซอร (Plasticizer) ที่เปนไทรเอทิลฟอสเฟต
(Triethylphosphate) เมมเบรนนี้สามารถใชงานไดนาน 2000 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส
ประมาณป ค.ศ. 1968 บริษัท DuPont ไดพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
Nafion® [10] ซึ่งประกอบดวยพอลิเมอรของกรดเพอรฟลูออโรซัลโฟนิก ซึง่ บางครั้งมีการเติมตัว
เสริมแรง (Reinforce) เทฟลอนลงไป พอลิเมอรที่เตรียมขึ้นจากการทําปฏิกิริยาของเททระ
ฟลูออโรเอทิลนี (Tetrafluoroethylene) กับ SO3 เพื่อใหไดไซคลิกซัลโทน (Cyclic sultone)
จากนั้นนําไปทําปฏิกิริยากับเฮกซะฟลูออโรโพรพิลนี อีพ็อกไซด (Hexafluoropropylene epoxide)
จํานวน m+1 โมเลกุล โดยที่ m > 1 ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาขางตนถูกนําไปใหความรอน
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รวมกับโซเดียมคารบอเนตเกิดเปนซัลฟอนิลฟลูออไรดไวนิลอีเทอร (Sulfonyl fluoride vinyl ether)
จากนั้นนําไปทําโคพอลิเมอรกับเททระฟลูออโรเอทิลีน เพื่อใหไดเรซินซึ่งสามารถขึ้นรูปใหเปนแผน
หรือทอ
ขั้นตอนสุดทาย คือ การนําแผนพอลิเมอรนี้ไปทําไฮโดรไลซีสดวยดาง (Base
hydrolysis) จะไดผลิตภัณฑเปน Nafion® รูปที่ 2.6 แสดงขั้นตอนการผลิต Nafion® ตาม
กรรมวิธีขางตน

รูปที่ 2.6 การเตรียม Nafion® หรือ Perfluorosulfonic acid polymer ของบริษัท DuPont
โดยทัว่ ไปเมมเบรน Nafion สามารถทนกรดเขมขน และตัวออกซิแดนสได และเมมเบรน
นี้จะสามารถนําไฮโดรเนียมไอออน (Hydronium ions) ได เมื่อมีนา้ํ อยูในเมมเบรนประมาณรอย
ละ 20 โดยน้ําหนัก เมมเบรนดังกลาวสามารถสรางเปนแผนที่มีความกวาง 120 เซนติเมตร
โดยไมจํากัดความยาว และมีความหนาเทากับ 7 มิล (หรือ 175 ไมครอน) ผลิตภัณฑที่ขาย
ในทองตลาดจะมีชื่อเรียกตามหมายเลข เชน Nafion® 1170 เมือ่ เลขสองหลักแรก คือ คา
น้ําหนักเทียบเทา (Equivalent weight) หารดวย 100 และตัวเลขสองตัวหลัง คือ ความหนา
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เปนมิลที่คูณดวย 10 (หมายเหตุ : น้ําหนักเทียบเทา คือ อัตราสวนของน้ําหนักของพอลิเมอร
ตอจํานวนโมลของกลุมซัลฟอนิก) [11]
การเพิม่ ความแข็งแรงเชิงกลของพอลิเมอรสามารถทําได 2 วิธี คือ โดยการฝงตะแกรงที่
ทํามาจากพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (Tetrafluoroethylene, PTFE) ลงในเมมเบรนหรือการใชตัว
รองรับมาหนุนดานหลังของเมมเบรน เมมเบรนที่มีแผนรองรับ (Supported Nafion® membrane)
จะสามารถทนความแตกตางของความดันไดมากกวา 70 บรรยากาศ และสามารถทํางานที่
ความดันสูงถึง 200 บรรยากาศ เมมเบรน Nafion® ทั้งภาวะแหงและเปยกจะมีความเสถียรตอ
การเกิดออกซิเดชันภายใตชว งอุณหภูมิ 25-150 องศาเซลเซียส
บริษัท Dow Chemical ไดพัฒนาเมมเบรนชนิดใหมแตยังคงจัดอยูใ นกลุมพอลิเมอรของ
เพอรฟลูออริเนต ไอโอโนเมอร (Perfluorinated ionomers) วัตถุประสงคหลักของการพัฒนา
เมมเบรนแบบใหม คือ การผลิตเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนสําหรับอุตสาหกรรมคลอร-แอลคาไล
(Chlor-alkali industry) ผลการทดสอบพบวา เมมเบรนชนิดใหมนี้มีสมรรถนะสูงและทําให
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดังกลาวสูงขึ้นกวาเมมเบรน Nafion® พอลิเมอรชนิดใหมมี
โครงสรางโมเลกุลหลักเหมือนพอลิเททระฟลูออโรเอทิลนี ซึ่งคลายกับเมมเบรน Nafion® แตสาย
โซโมเลกุลดานขาง (Side chain) ซึ่งมีกลุม กรดซัลฟอนิกอยูจะสัน้ กวา ดังแสดงในรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.7 การเปรียบเทียบโครงสรางโมเลกุลของเมมเบรน Nafion® ที่ผลิตโดยบริษัท
DuPort กับเมมเบรนฟลูออโรซัลฟอเนตไอโอโนเมอรที่ผลิตโดยบริษัท Dow
Chemical
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พอลิเมอรที่ผลิตโดยบริษัท Dow Chemical จะมีสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนที่
คลายคลึงกับ Nafion® แตเมมเบรนชนิดนี้ [12] จะมีคาความรุนแรงของกรด (Acid strength)
ที่สูงกวาและมีคาน้ําหนักเทียบเทาต่าํ กวา (600-950) แมวาเมมเบรนของ Dow Chemical จะมี
คาน้ําหนักเทียบเทาที่ต่ํากวา แตคาความแข็งแรงเชิงกลของเมมเบรนกลับมีคาสูง และไมเกิดการ
แหงอยางรุนแรง ในขณะทีถ่ าเปน Nafion® ที่มีคาน้าํ หนักเทียบเทาที่เทากันแลว Nafion® จะ
เกิดเปนพอลิเมอรเจล (Gelled polymer) ซึ่งมีคาความแข็งแรงเชิงกลต่ํา พอลิเมอรของ Dow
Chemical จะดูดน้ํานอยกวา Nafion® ถึง 50 เทา แตจะสามารถนําไอออนไดดีเทากับ Nafion®
โดยมีคาการซึมผานของแกสต่ํา พอลิเมอรที่ผลิตโดยบริษัท Dow Chemical จะมีอุณหภูมกิ าร
เปลี่ยนสถานะคลายแกวที่สงู กวา 165 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับที่ 110 องศาเซลเซียส ของ
เมมเบรน Nafion® ดังนั้นเมมเบรนที่ผลิตโดยบริษัท Dow Chemical จะสามารถทํางานไดที่
อุณหภูมิสูงกวา ( > 100 องศาเซลเซียส) [13]
การเตรียมพอลิเมอรของ Dow Chemical ทําไดโดยใชกระบวนการโคพอลิเมอรไรเซชัน
(Copolymerization)
ของเททระฟลูออโรเอทิลีนกับไวนิลอีเทอรมอนอเมอร (Vinyl ether
monomer) การทดสอบเมมเบรนของ Dow Chemical โดยบริษัท Ballard ในป ค.ศ. 1987
และ 1988 พบวา ประสิทธิภาพการทํางานของเซลลเชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
มีคาสูงขึ้นมาก คาความหนาแนนกําลังไฟฟามีคาสูงถึง 2.5 กิโลวัตตตอตารางฟุต เมื่อใชแกส
ไฮโดรเจนและแกสออกซิเจนเปนสารตั้งตน และมีคา 1.4 กิโลวัตตตอตารางฟุต โดยใชแกส
ไฮโดรเจนและอากาศเปนสารตั้งตน [14]
2.5 ไคตินและไคโตซาน [15]
ไคตินเปนพอลิเมอรชีวภาพที่มีมากเปนอันดับสองในโลกรองจากเซลลูโลส โดยถูกพบใน
โครงสรางเปลือกนอกของสัตวจําพวกปู กุง และแกนหมึก นอกจากนี้ยงั ถูกพบในผนังเซลลของ
เห็ด รา และสาหรายบางชนิด เนื่องจากไคตินเปนสารธรรมชาติจึงพบอยูในรูปของสารประกอบ
(Composite material)
กับสารอินทรียจาํ พวกโปรตีนและสารอนินทรียจาํ พวกแคลเซียม
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 องคประกอบที่สําคัญในเปลือกกุง-ปู (แสดงเปนรอยละของน้าํ หนักจากการอบแหง)
[16]
ปริมาณองคประกอบ (รอยละ)
สิ่งมีชีวิต
ไคติน
โปรตีน
แคลเซียม
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส
ปูขน
18.4
10.5
21.3
1.2
แมงดาทะเล
10.7
44.7
8.2
1.8
Swimming
9.0
6.5
25.3
2.1
Crab
กุงขาว
32.4
29.4
15.3
0.6
2.5.1 สมบัติทางเคมี
ไคติน (Chitin) เปนพอลิเมอรธรรมชาติ (Natural polymer) ที่ประกอบดวย
โครงสรางทางเคมี คือ poly-(β-(1-4)-2-acetamido-D-glucose) เปนสวนใหญ
ไคโตซาน
(Chitosan) เปนอนุพนั ธ (Derivative) ชนิดหนึ่งของไคตินที่ไดจากการทําปฏิกิริยาดีแอซีทิเลชัน
(Deacetylation) ของไคตินในสารละลายดางเขมขน โครงสรางทางเคมีสว นใหญของไคโตซาน
คือ poly-(β-(1-4)-2-amino-D-glucose) ไคตินและไคโตซานมีโครงสรางทางเคมีคลายคลึงกับ
เซลลูโลส โดยแตกตางกันที่หมูแทนทีท่ ี่คารบอนอะตอมตําแหนงที่สองในวงแหวนไพราโนส (Pyranose ring) ซึ่งเปนหนวยยอยของเซลลูโลส ไคติน และไคโตซาน โดยหมูแทนที่ทตี่ ําแหนงนี้ของ
เซลลูโลสจะเปนหมูไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) แตของไคตินเปนหมูแอซีทาไมด (Acetamide
group) สวนของไคโตซานเปนหมูอะมิโน (Amino group)
ไคตินและไคโตซานเปนโคพอลิเมอร (Copolymer) ที่ประกอบดวยโมโนเมอร (Monomer) 2 ชนิด คือ N-acetyl-D-glucosamine และ D-glucosamine มีโครงสรางทางเคมีดัง
แสดงในรูปที่ 2.8

รูปที่ 2.8 โครงสรางทางเคมีของไคติน-ไคโตซาน [15]
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N-acetyl-D-glucosamine มีหมูแอซีทาไมดเปนหมูแทนที่ที่คารบอนตําแหนงที่
สองในวงแหวนไพราโนส สวน Glucosamine มีหมูอะมิโนเปนหมูแทนที่ที่คารบอนตําแหนงที่สอง
ในวงแหวนไพราโนส ในกรณีที่พอลิเมอรประกอบดวย N-acetyl-D-glucosamine มากกวา
Glucosamine (m>n) จะเรียกพอลิเมอรนั้นวา ไคติน แตถาในกรณีที่พอลิเมอรประกอบดวย
N-acetyl-D-glucosamine นอยกวา Glucosamine (m<n) จะเรียกพอลิเมอรนนั้ วา ไคโตซาน
การเตรียมไคโตซานจากไคตินจะทําไดโดยการทําปฏิกิริยาดีแอซีทิเลชัน ซึ่งจะเปลีย่ นหมูแทนที่
ที่คารบอนตําแหนงที่สองในวงแหวนไพราโนสจากหมูแอซีทาไมดเปนหมูอะมิโน
จากลักษณะโครงสรางทีเ่ ปนโคพอลิเมอรของไคตินและไคโตซาน จึงทําใหมกี าร
กําหนดคาดัชนีที่จะใชบอกระดับของการเกิดดีแอซีทิเลชัน โดยเรียกคาดัชนีนวี้ า การกําจัดหมู
แอซีทิล (Degree of deacetylation) ซึ่งคานี้จะบอกถึงสัดสวนของจํานวน D-glucosamine ที่มี
อยูในสายพอลิเมอรของไคตินและไคโตซาน
2.5.2 สมบัติทางกายภาพ
1. การละลาย
การละลายเปนกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะทําใหเกิดพันธะระหวางโมเลกุลของสารกับ
ตัวทําละลาย ดังนั้น ประเด็นที่สาํ คัญทีจ่ ะทําใหพอลิเมอรหนึง่ ๆ ละลายไดดี จึงขึ้นอยูก ับการ
ยอมใหโมเลกุลของตัวทําละลายแทรกผานเขาไปในระหวางสายโซพอลิเมอรนั่นเอง
ไคติน-ไคโตซานมีโครงสรางที่แข็งแรงดวยพันธะไฮโดรเจนอยางหนาแนนและ
เปนระเบียบ ดังนัน้ โมเลกุลของตัวทําละลายจึงไมสามารถแทรกผานและทําพันธะกับสายโซของ
ไคติน-ไคโตซานได เราจึงพบวา ไคติน-ไคโตซานจะไมละลายในตัวทําละลายทั่วไป และบอย
ครั้งที่สารจะบวมหรือพองตัวในตัวทําละลายเทานั้นแตไมละลายอยางสมบูรณ
ตัวทําละลายที่ดีสําหรับไคติน-ไคโตซาน จึงอาศัยหลักการที่จะทําใหเกิดพันธะ
ไอออนไปทดแทนที่ตําแหนงไฮโดรเจน เชน ที่ตําแหนงอะมิโน หรือตําแหนงแอซีทาไมด เมือ่
ตําแหนงดังกลาวกลายเปนไอออนบวก (Protonation) แลว พันธะไฮโดรเจนจะถูกทําลาย และ
ไอออนบวกจะสรางพันธะไอออนกับไอออนลบในระบบตัวทําละลาย การละลายจึงเกิดขึ้น
ดวยหลักการดังกลาว ในกรณีของไคติน เราพบวาในตัวทําละลายทั่วไป เชน
น้ํา กรดเจือจาง ดางทัง้ เจือจางและเขมขน แอลกอฮอล และตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ ไม
สามารถที่จะทําใหไคตินละลายได แตในขณะเดียวกัน กรดเขมขนจําพวกกรดไฮโดรคลอริก กรด
ซัลฟวริก กรดฟอสฟอริก และกรดฟอรมกิ จะทําใหเกิดการละลายไดดี ทั้งนี้เนี่องจากกรดเขมขน
ดังกลาว มีปริมาณโปรตอนมากเพียงพอที่จะเกิดไอออนบวกที่ตําแหนงแอซีทาไมด และทําให
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ตําแหนง C-2 ของไคตินกลายเปนไอออนบวก พันธะไฮโดรเจนจึงสลายลง ในขณะเดียวกัน
พันธะไอออนถูกสรางขึน้ ระหวางไอออนลบของกรดประเภทนัน้ ๆ ทําใหการละลายเกิดขึ้น
ตัวทําละลายอีกประเภทหนึง่ ทีน่ าสนใจสําหรับไคตินคือ ประเภทเกลือในตัวทํา
ละลายอินทรีย เชน สารละลายลิเทียมคลอไรดอิ่มตัวใน N,N’-Dimethylformamide หรือ
สารละลายแคลเซียมคลอไรดอิ่มตัวในเมทานอล การทีไ่ คตินละลายได เนื่องจากเกลือในตัวทํา
ละลายนี้สรางพันธะไอออนแทนที่พนั ธะไฮโดรเจนได และไดเปนสารละลายไคติน
กรณีของไคโตซานก็เชนกัน ตัวทําละลายที่รูจกั กันดีคือ กรดมด และกรด
แอซีติก ทั้งนีเ้ นื่องจากกรดดังกลาวสามารถแตกตัวทําใหหมูอะมิโนเปนไอออนบวก และสามารถ
สรางพันธะไอออนกับไอออนลบที่แตกตัวอยูในกรด นอกจากนี้ กรดทั้งสองประเภทยังไมทําลาย
โครงสรางของไคโตซาน หางาย และราคาถูก จึงเปนตัวทําละลายที่ใชอยางแพรหลาย และ
เหมาะสําหรับการเตรียมไคโตซานเปนชิน้ งานอืน่ ๆ โดยกระบวนการปรับโครงสรางทางกายภาพ
เชน จากสารละลายไคโตซาน เราสามารถขึ้นรูปเปนเจล บีดส หรือเมมเบรนได กรดอนินทรีย
บางชนิด เชน กรดไนทริก กรดไฮโดรคลอริก กรดเพอรคลอริก และกรดฟอสมิก สามารถ
ละลายไคโตซานไดเชนกัน แตภายใตอุณหภูมิสูงปานกลาง อยางไรก็ตามในบางครั้งอาจตก
ตะกอนขาวคลายเจลเกิดขึ้น เนื่องจากการละลายที่ไมสมบูรณ
2. ความหนืด
การไหลของพอลิเมอรเปนตัวชี้วัดขนาดของสายโซพอลิเมอรไดเปนอยางดี
กลาวคือ หากสายโซพอลิเมอรที่มีความยาว (ซึ่งนัน่ ก็คือ Degree of polymerization) มาก
จะแสดงสมบัติการไหลที่ชา
ทั้งนี้เนือ่ งจากเมื่อเตรียมสารละลายของพอลิเมอรประเภทนัน้ ๆ
สารละลายจะมีความหนืดสูงผันแปรไปตามมวลโมเลกุล (Molecular weight)
สําหรับความหนืดของสารละลายไคโตซานขึ้นอยูก ับปจจัยหลายอยาง
เชน
รอยละการกําจัดหมูแอซีทิล มวลโมเลกุล ความเขมขน ความเปนกรด-ดาง และอุณหภูมิ
โดยทัว่ ไปแลว ความหนืดของสารละลายพอลิเมอรจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แตชนิดของกรดที่
ใชและการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางของสารละลายพอลิเมอรจะใหผลความหนืดที่แตก
ตางกัน เชน ความหนืดของไคโตซานในกรดแอซีติกจะเพิ่มขึน้ เมื่อสารละลายมีคาความเปนกรดดางลดลง ในขณะที่ความหนืดของไคโตซานในกรดไฮโดรคลอริกจะเพิ่มขึ้นเมื่อคาความเปนกรดดางเพิ่มขึ้น
3. สมบัติทางความรอน
สมบัติทางความรอนเปนสมบัติที่บงชีถ้ ึงความเสถียรของไคติน-ไคโตซาน เมื่อ
พิจารณาไคติน-ไคโตซานเปนสายโซพอลิเมอรประเภทหนึ่งแลว ไคติน-ไคโตซานจะเปนพอลิเมอร
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ที่มีโครงสรางเปนเสนตรง จึงควรแสดงสมบัติเปนเทอรโมพลาสติก (Thermoplastics) ซึ่งจะให
อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคลายแกว (Tg) เมื่อใหความรอนแกไคติน-ไคโตซานจนถึงระดับหนึง่ แต
ในความเปนจริง เมื่อใหความรอนแกไคติน-ไคโตซาน จะพบวา ไคติน-ไคโตซานจะไมแปรสภาพ
เปนสารหนืด แตจะไหมและสลายไปในที่สดุ
2.6 อะลูมินา [17-18]
อะลูมินา (Alumina) มีชื่อทางเคมีวา อะลูมิเนียม ออกไซด (Aluminium oxide) มีสูตร
ทางเคมี คือ Al2O3 น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 101.94 มีคาความถวงจําเพาะ 3.4-4.0 อะลูมินามี
คาความแข็ง ความหนาแนน ความตานทานตอการขัดสี และการสึกกรอนสูง ทนตอสารเคมี
เปนฉนวนไฟฟาที่อุณหภูมสิ ูงไดดี ในการเตรียมสามารถกําหนดพื้นที่ผิวและการกระจายของรูพรุน
ไดตามตองการ
แหลงวัตถุดิบหลักของอะลูมินา ไดแก แรบอกไซด ซึ่งเปนแรที่ประกอบไปดวย
สารประกอบอะลูมินาเปนสวนใหญ มีอะลูมินาอยูในชวงรอยละ 60 ถึงมากกวารอยละ 80 โดย
น้ําหนัก ขึ้นกับแหลงแร การผลิตอะลูมินาในระดับอุตสาหกรรม ใชกระบวนการเบเยอร (Bayer
process) โดยนําแรบอกไซตที่กําจัดสิง่ เจือปนแลวมาละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ทําใหเกิดเปนสารละลายโซเดียมอะลูมิเนต และตะกอนที่ประกอบดวยซิลิกาและเหล็ก เมื่อ
แยกตะกอนออกไปแลวนําสารละลายมาทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะไดผลิตภัณฑเปนอะลูมนิ าไทร
ไฮเดรต ดังสมการที่ (2.3)
2NaAlO3 + 4H2O

Al2O3.3H2O + 2NaOH

(2.3)

สารอะลูมินาที่ไดจากกระบวนการเบเยอรจะมีปริมาณโซเดียมออกไซดคอนขางสูง ซึง่
สวนใหญความบริสุทธิท์ ี่ไดไมเพียงพอในการนําไปใชเปนสารตั้งตนสําหรับผลิตภัณฑที่มีความ
บริสุทธิ์ของอะลูมินาสูงมาก ๆ
วิธีการเตรียมสารอะลูมินาที่มีความบริสทุ ธิ์สูงมาก ๆ ที่ใชใน
ปจจุบันไดจากการเตรียมดวยกระบวนการอะลัม โดยอาศัยหลักการละลายและการตกผลึกซ้าํ
เพื่อลดสิ่งเจือปน วัตถุดบิ ที่ใช คือ สารประกอบแอมโมเนียและซัลเฟตของอะลูมินา เชน
แอมโมเนียอะลัม
แลวนําไปผานปฏิกิริยาจะไดอะลัมที่บริสุทธิ์ เมื่อใหความรอนจะเกิดการ
สลายตัวไดเปนอะลูมนิ าไฮเดรต แลวเปลี่ยนเฟสไปเรื่อย ๆ ที่ชว งอุณหภูมิตาง ๆ จนเมื่ออุณหภูมิ
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สูงถึง 1,100-1,200 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนเฟสอยูในรูปที่มเี สถียรภาพที่สุด คือ แอลฟา
อะลูมินา วิธนี ี้สามารถผลิตสารอะลูมินาที่มีความบริสทุ ธิ์สูงมากกวารอยละ 99.995
อะลูมินามีหลายเฟส เชน แอลฟา (α) แกมมา (γ) และเบตา (β) แตเฟสที่นยิ มใชใน
อุตสาหกรรม คือ แกมมาอะลูมินา (γ-Alumina) ซึง่ เตรียมไดจากการกําจัดน้าํ จากอะลูมเิ นียม
ไฮดรอกไซดที่อุณหภูมิต่ํากวา 900 องศาเซลเซียส แกมมาอะลูมนิ ามีความพรุน ทําใหมีพนื้ ที่ผิว
สูง จึงเปนที่นยิ มในการใชเปนตัวรองรับสําหรับตัวเรงปฏิกิริยา สวนเฟสที่เสถียรที่สุด คือ
แอลฟาอะลูมนิ า (α-Alumina) ซึ่งไมมีรูพรุน อยางไรก็ตามแกมมาอะลูมนิ ามีเสถียรภาพพอ
สมควร เพราะทั่วไปมันจะไมเปลี่ยนเฟสไปเปนแอลฟาอะลูมินา
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ประพจน (2548) [19] ศึกษาการเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน โดยมีการเติม
ซีโอไลตเอที่มอี ัตราสวนของซิลิกาตออะลูมินาประมาณ 1.1 ในปริมาณรอยละ 10-80 โดยน้ําหนัก
มีการเชื่อมขวางและการโดปเมมเบรนไคโตซานดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 4 และ
2 โดยน้าํ หนัก ตามลําดับ พบวา เมมเบรนที่มีศักยภาพที่สุด คือ เมมเบรนไคโตซานที่เชื่อมขวาง
ดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 4 โดยน้าํ หนัก และเติมซีโอไลตรอยละ 50 โดย
น้ําหนักของไคโตซาน มีความสามารถทนตอแรงดึง คาการซึมผานแกสไฮโดรเจน ณ อุณหภูมิ
หอง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน และคาการนําโปรตอน ณ อุณหภูมิหอง เทากับ
53.3±0.6 เมกะปาสกาล, 187.0±1.4 แบเรอร, 5.24±0.03 มิลลิสมมูล/กรัม และ 5.1×10-2±
0.6×10-3 ซีเมนต/เซนติเมตร
อัญชลี (2547) [3]
ศึกษาเมมเบรนไคโตซานที่มกี ารเชื่อมขวางดวยสารละลายกรด
ซัลฟวริก และคอมโพสิตกับเกลือลิเทียมหรือลิเทียมแอซีเทต โดยมีการเติมเอทิลีนคารบอเนต
เปนพลาสติไซเซอร พบวา เมมเบรนมีสมบัตทิ ี่ดีกวาเนฟออนในดานคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนไอออน คาการซึมผานแกสไฮโดรเจน และคาความสามารถทนตอแรงดึง ถึงแม
เมมเบรนคอมโพสิตที่เตรียมไดจะมีคาการนําโปรตอนทีส่ ูงขึ้น แตนอยกวาเนฟออน โดยเมมเบรน
ที่มีคาการนําโปรตอนสูงที่สดุ คือ เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางซึง่ มีเกลือลิเทียมไนเตรตรอยละ
50 โดยน้ําหนัก และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก ใหคา การนําโปรตอนเทากับ 0.07
ซีเมนส/เซนติเมตร
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Thampan และคณะ (2005) [20] ศึกษาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนคอมโพสิตเพื่อใช
ที่อุณหภูมิสงู และความชืน้ ต่าํ พบวา การเติมวัสดุอนินทรียของแข็งที่เปนกรดเขาไปในเมมเบรน
เนฟออนชวยใหความเปนกรดและการดูดซับน้ําของเมมเบรนดีขึ้น
โดยเมมเบรนคอมโพสิตที่
นาสนใจที่สุด คือ เมมเบรนเนฟออน-เซอรโคเนียมออกไซดที่เตรียมดวยวิธีโซล-เจล ที่ปริมาณ
เซอรโคเนียมออกไซดรอยละ 10 โดยน้ําหนัก แสดงคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน
การดูดซับน้ํา และคาการนําโปรตอนสูงกวาเมมเบรนเนฟออน 112 ประมาณรอยละ 10, 40
และ 5 ตามลําดับ ที่สภาวะอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 40
Ladewig และคณะ (2003) [21] ศึกษาการเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตของเนฟออนและ
ซิลิกาดวยวิธโี ซล-เจล เพื่อแกปญหาการแพรซึมที่สงู ของเมทานอลผานเมมเบรนเนฟออน ในเซลล
เชื้อเพลิงแบบเมทานอลโดยตรง และแกปญหาการลดลงของคาการนําโปรตอนเพื่อนําไปใชใน
สภาวะอุณหภูมิสูง เนื่องจากการสูญเสียน้ําของเมมเบรนที่สภาวะอุณหภูมิสูงนี้ พบวา การดูดซับ
น้ําเพิ่มขึ้นตามปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากซิลิกาเปนอนุภาคที่มีความชอบน้ํา และการ
สูญเสียน้าํ ของเมมเบรนคอมโพสิตนอยกวาเมมเบรนเนฟออนที่ไมไดเติมอนุภาคซิลกิ าอยางมาก
โดยเมมเบรนคอมโพสิตที่มปี ริมาณซิลิกาสูงกวาจะแสดงการสูญเสียน้าํ มากกวาเมมเบรนคอมโพ
สิตที่มีปริมาณซิลิกานอยกวา
Wan และคณะ (2003) [22] เตรียมเมมเบรนไคโตซานที่มีรอยละการกําจัดหมูแ อซีทิล
และน้ําหนักโมเลกุลตาง ๆ กัน เพื่อศึกษาคาการนําไอออนจําเพาะ (Intrinsic ionic conductivity)
ของเมมเบรนไฮเดรตไคโตซาน พบวา ไดคาการนําไอออนจําเพาะ 10-4 ซีเมนส/เซนติเมตร
หลังจากการทําไฮเดรชันเปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยไดเสนอกลไกการนําไอออนของเมมเบรน
ไคโตซานวา หมูอะมิโนของไคโตซานเมื่อรวมกับน้ําจะเปลี่ยนเปน NH3+ ติดอยูกับแกนหลักและ
ให OH- ซึ่งมีอิสระที่จะเคลือ่ นที่ในเมมเบรนภายใตกระแสสลับของอิมพีแดนซ
Adjemian และคณะ (2002) [23] ศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตของซิลคิ อนไดออกไซดและ
เนฟออน เพือ่ ใชในเซลลเชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนที่อุณหภูมิ 80-140 องศา
เซลเซียส เมมเบรนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นทุกสูตรมีปริมาณซิลิกานอยกวาหรือเทากับ รอยละ 10
โดยน้าํ หนัก พบวา การเติมซิลิกาชวยใหความสามารถในการกักเก็บน้ําของเมมเบรนคอมโพสิต
ดีขึ้น ชวยใหคาการนําโปรตอนที่สภาวะอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้น ในการดําเนินการ PEMFC แบบ
H2/O2 ที่สภาวะอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส และความดัน 3 บรรยากาศ เมมเบรนคอมโพสิต
ใหคาความหนาแนนกระแสสูงกวาเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 115 สี่เทา ที่คาความตางศักย
0.4 โวลต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 สารเคมีทใี่ ช
3.1.1 สารเคมีทใี่ ชในการเตรียมเมมเบรน
1. ไคโตซาน (Chitosan) (Commercial grade) : Eland Corporation LTD
2. อะลูมินา (Alumina) (Commercial grade) : บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด
3. เมทานอล (CH3OH) (Commercial grade)
4. กรดแอซีติก (CH3COOH) ความเขมขนรอยละ 100 โดยน้ําหนัก (AR grade) :
BDH
5. กรดซัลฟวริก (H2SO4) ความเขมขนรอยละ 98 โดยน้าํ หนัก (Commercial
grade)
6. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเขมขนรอยละ 35 โดยน้าํ หนัก (Commercial
grade)
7. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขนรอยละ 50 โดยน้ําหนัก (Commercial grade)
3.1.2 สารเคมีทใี่ ชในการวัดคาการซึมผานแกส
แกสไฮโดรเจน (H2) ความเขมขนรอยละ 99.99 : PRAXAIR
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการเตรียมเมมเบรน
1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) : METTLER TOLEDO รุน AB204-S
2. เครื่องปนกวนระบบแมเหล็ก : Schott รุน 625051010
3. แผนกระจก
4. อางน้ําอัลทราโซนิก (Ultrasonic water bath) : BRANSONIC รุน 521
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5. ตูอบไฟฟา (Hot air oven) : BINDER รุน ED 115
3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการทดสอบสมบัติของเมมเบรน
1. ไมโครมิเตอร
2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) : METTLER TOLEDO รุน AB204-S
3. โถดูดความชืน้ (Desiccators) : SANPLATEC รุน C-3W No. 0031
4. อางควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) : DH-30-110
5. ชุดทดสอบคาการซึมผานของแกส
6. ชุดทดสอบคาการนําโปรตอน
3.3 เครื่องมือที่ใชวิเคราะห
3.3.1 เครื่องวิเคราะหที่มีในภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy : Thermo รุน
DF3C206A
2. เครื่องทดสอบ Universal Testing : LLOYD Instruments LR 5K
3. เครื่อง Surface Area and Porosity Analyzer : Micromerities รุน ASAP
2020
4. เครื่อง Milliohmmeter : HEWLETT PACKARD รุน 4338A
3.3.2. เครื่องวิเคราะหนอกภาควิชาเคมีเทคนิค
1. เครื่อง Scanning Electron Microscopy : JEOL รุน JSM-6400
2. เครื่อง Thermogravimetric Analyzer : NETZSCH STA 409 C/CD
3.4 วิธีดําเนินการวิจัย
3.4.1 วิเคราะหสมบัติของไคโตซาน
ตรวจสอบสมบัติของไคโตซานเพิ่มเติมตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 วิธีวิเคราะหสมบัติของเกล็ดไคโตซาน
พารามิเตอร
การวิเคราะห
รอยละการกําจัดหมูแอซีทิล
ไทเทรตทางเคมีตามขั้นตอนในภาคผนวก ข.1
ความหนืด
เครื่องวัดความหนืดบรูคฟลด
3.4.2 ชนิดของเมมเบรนที่เตรียมในงานวิจยั
เมมเบรนที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย 3 ชนิด ดังนี้
1. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางดวยสารละลายกรดซัลฟวริกรอยละ 4 โดยน้าํ
หนัก ซึง่ เปนภาวะที่ดีที่สุดจากงานวิจยั กอนนี้ [3]
2. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา 5 สูตร ดวยการเปลี่ยนอัตราสวนโดย
น้ําหนักของปริมาณไคโตซานตออะลูมินา ในสารละลายกรดแอซีติกเปน
100:1, 100:5, 100:10, 100:15 และ 100:20
3. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
รอยละ 2 โดยน้ําหนัก
3.4.3 วิธีการเตรียมเมมเบรน
1. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง มีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3.1 ดังนี้
- เตรียมสารละลายไคโตซานรอยละ 3 โดยน้ําหนัก ในสารละลายกรด
แอซีติกเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก
- กวนสารละลายดวยความเร็วรอบ 300 รอบตอนาที เปนเวลา 24
ชั่วโมง
- กรองสวนที่ไมละลายออกดวยผาพอลิเอสเตอร ตั้งทิง้ ไว 24 ชัว่ โมง เพื่อ
ไลฟองอากาศ
- นําสารละลายพอลิเมอรมาขึน้ รูปเปนแผนฟลมบนแผนกระจก แลวอบในตู
อบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
- แชเมมเบรนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 4 โดยน้ํา
หนัก เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลางดวยน้ํากลั่นจนเปนกลาง แลวอบในตูอบ
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
- แชเมมเบรนในสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 4 โดยน้าํ หนัก เปน
เวลา 24 ชั่วโมง ลางดวยน้าํ กลั่นจนเปนกลาง อบในตูอ บที่อุณหภูมิ 40
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องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จะไดเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
2. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
มีวิธีการเชนเดียวกับการเตรียมเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางในขอ 1. แตเพิ่ม
ขั้นตอนการผสมผงอะลูมนิ า โดยแบงกรดแอซีติกเขมขนรอยละ 1 โดยน้าํ หนัก
จากปริมาณกรดแอซีติกในการเตรียมสารละลายไคโตซานรอยละ 3 โดยน้าํ หนัก
ปริมาณหนึ่งมาผสมกับผงอะลูมินาเปนสารแขวนลอย ผสมสวนของสารละลาย
ไคโตซานที่ผา นการกรองดวยผาพอลิเอสเตอรกับสารแขวนลอยของผงอะลูมินา
ในอางอัลทราโซนิก (Ultrasonic water bath) แลวทําตามขั้นตอนเดิม
3. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
- แชเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่เตรียมได ในสารละลายกรด
ซัลฟวริกรอยละ 2 โดยน้ําหนัก เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
- ซับสารละลายที่ผิวหนาเมมเบรนใหแหง กอนนําไปทดสอบสมบัติตาง ๆ
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ละลายไคโตซานรอยละ 3 โดยน้าํ หนัก ในสารละลายกรดแอซีติก
กวนดวยความเร็ว 300 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
กรองสวนที่ไมละลายออกดวยผาพอลิเอสเตอร
ตั้งทิง้ ไว 24 ชั่วโมง เพื่อไลฟองอากาศ
นําสารละลายพอลิเมอรมาขึน้ รูปเปนแผนฟลมบนแผนกระจก
อบในตูอบที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แชเมมเบรนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 4 โดยน้าํ หนัก
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลางดวยน้าํ กลัน่ จนเปนกลาง
อบในตูอบที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แชเมมเบรนในสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 4 โดยน้าํ หนัก
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลางดวยน้าํ กลัน่ จนเปนกลาง
อบในตูอบที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
รูปที่ 3.1 แผนภาพการเตรียมเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
3.4.4 ความสามารถทนตอแรงดึง (Tensile strength)
1. ตัดเมมเบรนใหมีลักษณะตามรูปที่ 3.2 a)
2. วัดความหนาของเมมเบรนดวยไมโครมิเตอร
3. ทดสอบตาม ASTM D882 ดวยเครื่อง Universal testing machine ตาม
รูปที่ 3.2 b) ความเร็วในการทดสอบเทากับ 50 มิลลิเมตร/นาที
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รูปที่ 3.2 เครือ่ ง Universal Testing LLOYD Instruments LR 5K
3.4.5 รอยละการดูดซับน้ํา
1. ชั่งน้าํ หนักของเมมเบรนแหง
2. แชในน้ํากลั่นที่อุณหภูมหิ อง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
3. นําเมมเบรนมาซับน้าํ ที่ผวิ หนาเมมเบรนออกใหแหงดวยกระดาษซับแลวชั่ง
น้ําหนักอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันการระเหยของน้ําในเมมเบรน
4. นําคาน้าํ หนักของเมมเบรนแหงและหลังการดูดซับน้ํามาคํานวณคารอยละการ
ดูดซับน้ํา ตามสมการที่ (3.1)
⎛ weight wet − weight dry ⎞
⎟ × 100
% water uptake = ⎜
weight
⎟
⎜
dry
⎝
⎠

(3.1)

3.4.6 รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนา
1. วัดความหนาของเมมเบรนแหงดวยไมโครมิเตอร
2. แชในน้ํากลั่นที่อุณหภูมหิ อง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
3. นําเมมเบรนมาซับน้าํ ที่ผวิ หนาเมมเบรนออกใหแหงดวยกระดาษซับแลววัด
ความหนาอยางรวดเร็ว เพือ่ ปองกันการระเหยของน้าํ ในเมมเบรน

27

4. นําคาความหนาที่ไดมาคํานวณคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนา ตาม
สมการที่ (3.2)
⎛ thickness wet − thickness
⎞
dry ⎟
⎜
%thickness change = ⎜
⎟⎟ × 100
thickness
⎜
dry
⎝
⎠

(3.2)

3.4.7 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน
1. ชั่งเมมเบรนแหงใหมีนา้ํ หนักประมาณ 20 มิลลิกรัม
2. แชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขน 0.005 นอรแมล (N1)
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร (V1) จนอิ่มตัว
3. ดูดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในขอ 2 (V3) มาไทเทรตกับสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.005 นอรแมล (N2) โดยจุดยุติ จะมีความเปน
กรด-ดาง เทากับ 7
4. คํานวณคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน ตามสมการที่ (3.3)

ion exchange

⎛
⎛ V ⎞
⎜ N V − ⎜ 1 ⎟N V
⎜ 1 1 ⎜V ⎟ 2 2
⎝ 3 ⎠
⎝
capacity =

⎞
⎟
⎟
⎠

m

(3.3)

N1 = ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด (นอรแมล)
N2 = ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก (นอรแมล)
V1 = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด (มิลลิลิตร)
V2 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร)
V3 = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ไทเทรต (มิลลิลติ ร)
m = น้ําหนักของเมมเบรน (กรัม)
3.4.8 วิเคราะหหาพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนของอะลูมินา
วิเคราะหพนื้ ทีผ่ ิวและขนาดรูพรุนของอะลูมินาดวยเครื่อง Surface Area and
Porosity Analyzer ณ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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3.4.9 การทดสอบเสถียรภาพทางความรอน (Thermal stability)
หาอุณหภูมิการสลายตัวของเมมเบรนดวยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer
(TGA) ณ ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย
3.4.10 การศึกษาโครงสรางทางเคมี
การศึกษาโครงสรางทางเคมีของเมมเบรนสามารถหาได โดยใชเครื่อง Fourier
Transform Infrared Spectroscopy ณ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.4.11 การศึกษาสัณฐานวิทยา
ตรวจสอบสภาพพื้นผิวดานบนของเมมเบรนดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด
(Scanning Electron Microscope) ณ ศูนยเครื่องมือวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.4.12 การทดสอบคาการซึมผานของแกสไฮโดรเจน
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรน โดยทัว่ ไป
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ การวัดโดยใชความดันคงที่ และการวัดโดยใชปริมาตรคงที่
สําหรับงานวิจยั นี้จะใชเครื่องในการวัดเปนแบบความดันคงที่ โดยผานแกสไฮโดรเจนเขาไปทาง
ดานบนของเมมเบรน ควบคุมความดันขาเขาของแกสไฮโดรเจนใหคงที่ สวนดานขาออกเปดสู
บรรยากาศ และทําการวัดอัตราการไหลของแกสไฮโดรเจนขาออก เพื่อนําไปคํานวณคาการซึม
ผานแกสไฮโดรเจน ดังสมการที่ (3.4)
เครื่องมือมีลักษณะเปนหนาแปลน 2 ชิ้นประกบกัน ทําจากเหล็กกลาไรสนิม
หนาแปลนดานบนเปนชองวางทรงกระบอก ดานลางมีฐานรองรับเมมเบรนทีม่ ีรูเล็ก ๆ ขนาดเสน
ผานศูนยกลางของทรงกระบอกคือ 3.7 เซนติเมตร พืน้ ที่บริเวณทดสอบแกสไฮโดรเจนมีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3.1 เซนติเมตร มีแหวนแบนและแหวนกลมทําจากยางอยูระหวางหนาแปลน
ทั้งสองสําหรับกันรั่ว ดานขาเขามีเครื่องวัดความดันวาลว 3 ทาง เพื่อเปดเขาสูอปุ กรณทดสอบ
คาการซึมผานแกสไฮโดรเจนหรือเปดเขาสูเครื่องวัดอัตราไหลของแกสไฮโดรเจนเพื่อทํา autozero
สวนหนาแปลนชิ้นลางตอกับเครื่องวัดอัตราการไหลของแกสไฮโดรเจน ตามรูปที่ 3.3
ในงานวิจัยนี้ทาํ การทดสอบคาการซึมผานของแกสไฮโดรเจนที่อุณหภูมิหอง, 50,
60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ที่ความดันขาเขาเทากับ 1 บาร
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P =

QL
∆PA

(3.4)

P = สภาพใหแกสไฮโดรเจนซึมผาน(cm3 (STP)*cm)/(s*cm2*cmHg)
Q = อัตราการไหลของแกสไฮโดรเจนผานเมมเบรน (Sccs)
L = ความหนาของเมมเบรน (cm)
∆P = ความดันตาง (cmHg)
A = พื้นที่ของเมมเบรน (cm2)

รูปที่ 3.3 ชุดทดสอบคาการซึมผานของแกส
3.4.13 การวัดคาการนําโปรตอน
ใชวิธี Four probe มีขั้นตอนดังนี้
1. ตัดเมมเบรนใหมีขนาด 1×4 เซนติเมตร
2. วางเมมเบรนตามขวางใหอยูบนลวดแพลทินัมสองขั้วที่ใชสําหรับวัดคาความ
ตางศักยตามรูปที่ 3.4
3. วางแผนแพลทินัมขนาด 1×2.5 เซนติเมตร บนปลายทัง้ สองขางของเมมเบรน
เพื่อเปนขัว้ จายกระแสตรง
4. ปอนแกสไฮโดรเจนที่ผา นระบบควบคุมความชื้นแลวเขาสูชุดวัดคาการนํา
โปรตอน
5. บันทึกคาความตานทานของเมมเบรน เพือ่ นํามาหาคาการนําโปรตอน ตาม
สมการที่ (3.5) ตอไป
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σ =

1
R

⎛ L ⎞
⎜A ⎟
⎝ ⎠

σ = คาการนําโปรตอน (ซีเมนส/เซนติเมตร)
R = ความตานทาน (โอหม)
L = ระยะหางระหวางลวดแพลทินัม (เซนติเมตร)
A = พื้นที่หนาตัดของเมมเบรน (ตารางเซนติเมตร)

รูปที่ 3.4 การวัดคาการนําโปรตอนดวยวิธี Four probe

(3.5)

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 สมบัติของไคโตซานและอะลูมินา
สมบัติของไคโตซานที่ใชในงานวิจัยนี้ แสดงดังตารางที่ 4.1 ไดแก ความหนืด (viscosity)
น้ําหนักโมเลกุล (molecular weight) และรอยละการกําจัดหมูแอซีทิล (%deacetylation)
เนื่องจากสมบัติตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งทีม่ ีผลตอการเตรียมและสมบัติของเมมเบรน เชน ความ
หนืดจะสงผลตอการขึ้นรูปของเมมเบรน นอกจากนัน้ ไคโตซานยังสามารถสังเคราะหขึ้นเองไดดัง
งานวิจยั กอนหนานี้ [3] และยังสามารถปรับปรุงไดงายดวยวิธีทางเคมีที่หมูไฮดรอกซิล หมูเอมีน
และหมูแอซีทลิ ที่เหลือจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูแอซีทลิ ได
นอกจากนัน้ ไคโตซานยังสามารถ
ขึ้นรูปไดหลายแบบ เชน เจล บีดส เสนใย และเมมเบรน [24] ดังนัน้ จึงเปนขอดีของไคโตซาน
เพราะเปนวัสดุที่มีการผลิต และจําหนายภายในประเทศ เนื่องจากไคโตซานผลิตจากวัตถุดบิ ที่
เปนเปลือกกุงโดยสวนใหญ และประเทศไทยเปนผูสง ออกกุงแชแข็งเปนสินคาสงออกอันดับตน ๆ
ของโลก จึงเปนขอดีอีกประการหนึง่ ในการพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนจากไคโตซานเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเองได
ลดการนําเขาวัสดุจาก
ตางประเทศ และเปนการเพิ่มมูลคาของไคโตซาน
ตารางที่ 4.1 สมบัติของไคโตซาน
สมบัติ
น้ําหนักโมเลกุล
ความหนืด
รอยละการกําจัดหมูแอซีทิล
*ขอมูลจากบริษัท ELAND LTD.

หนวย
ดอลตัน
เซนติพอยส
รอยละ

ไคโตซานในงานวิจัยนี้
9.5×105 (*)
2,716±8.3
91.3±0.5

สมบัติของอะลูมินาจากบริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด ทดสอบดวยเครื่อง
Surface Area and Porosity Analyzer ไดผลดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 สมบัติของอะลูมินา
สมบัติ
หนวย
ขนาดของอนุภาคเฉลี่ย
ไมครอน
ขนาดของรูเฉลี่ย
อังสตรอม
พื้นที่ผิวเฉลีย่
m2/g
ปริมาตรของรูเฉลี่ย
cm3/g
**ขอมูลจากบริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

อะลูมินาในงานวิจยั นี้
1.1 (**)
47.3
22.8
0.027

4.2 โครงสรางทางเคมี
รูปที่ 4.1 แสดง FTIR spectrum ของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา พีกสําคัญ
ที่แสดงหมูฟง กชันของไคโตซาน คือ Scissors deformation frequent ของหมู NH2 ที่ชวง
หมายเลขคลื่น 1,660-1,510 ซม-1 โดยแสดงพีกเดนที่หมายเลขคลื่นประมาณ 1,630 ซม-1 และ
พีกของหมู CHN แสดงที่หมายเลขคลื่นประมาณ 1,526 ซม-1 รวมทัง้ ยังมีพีกของหมูก รด
ซัลฟอนิก ไดแก asymmetric SO2 stretching ที่ชวงหมายเลขคลื่นประมาณ 1,300-1,400 ซม-1
พีกของเกลือ กรดซัลฟอนิกที่หมายเลขคลื่นประมาณ 1,386 ซม-1 และ S-O-C stretching ที่
หมายเลขคลื่น 700 ซม-1 เนื่องจากเมมเบรนไคโตซานในงานวิจัยนี้ มีการเชื่อมขวางดวย
สารละลายกรดซัลฟวริก สวนพีกของอะลูมินาที่ปรากฏ คือ Al-O bending ที่ความยาวคลื่น
ประมาณ 1,050-850 ซม-1 และ overtone ในชวงความยาวคลืน่ 1600 ซม-1 [25, 26]
ผลจากการเติมอะลูมินา พบวา เกิดการเลื่อนไปทางซายของพีกแสดงหมู OH ที่ชว ง
หมายเลขคลื่น 3,000-3,500 ซม-1 แสดงวาเมมเบรนนาจะเกิดการดูดซับน้ําเพิม่ ขึ้น แรงพันธะ
ไฮโดรเจนจากการดูดซับน้ําบนพืน้ ผิวเมมเบรนทําใหพีกเนื่องจาก O-H stretching เลื่อนไปยัง
ระดับพลังงานที่ต่ําลง (หรือหมายเลขคลื่นสูงขึน้ ) การดูดซับน้ําไดมากขึ้นของเมมเบรนไคโตซาน
คอมโพสิตในงานวิจัยนี้จะตองยืนยันดวยผลการทดสอบสมบัติอื่น ๆ ดังจะไดกลาวตอไป
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รูปที่ 4.1 FTIR spectra ของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
a) 0% alumina b) 5% alumina c) 10% alumina
4.3 รอยละการดูดซับน้ํา
รูปที่ 4.2 แสดงการดูดซับน้ําของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา พบวา เมือ่ เติม
ผงอะลูมนิ าลงไป คารอยละการดูดซับน้าํ จะเพิ่มขึ้น ตามปริมาณอะลูมินาที่มากขึน้ จากรอยละ
31.1±2.0 เปนรอยละ 42.7±1.1 เมื่อปริมาณอะลูมินาที่เติมเทากับรอยละ 0 และ 10 โดย
น้ําหนัก ตามลําดับ เนือ่ งจากอะลูมนิ ามีความสามารถในการดูดซับน้ําบนพืน้ ผิวของอนุภาคได
ซึ่งเปนผลจากการดูดซับทางกายภาพ การดูดซับแบบนี้เปนการดูดซับที่ออนและไมมีพันธะเคมี
เกิดขึ้น แรงดึงดูดที่เกิดบนพืน้ ผิวของอนุภาคกับโมเลกุลน้ํา คือ แรงแวนเดอรวาลส (Van der
waals) แบบพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) มีคาพลังงานความรอนของการดูดซับต่าํ
(นอยกวา 25 กิโลจูล/โมล) เปนกระบวนการคายความรอน และไมมีการแตกพันธะ ดังนั้นจึง
ในทันทีที่โมเลกุลเดินทางมาถึงผิวหนา อีกทัง้ อะลูมินาที่ใชใน
สามารถเกิดไดอยางรวดเร็ว
งานวิจยั นี้คือ แอลฟาอะลูมินา (α-Alumina) ซึ่งเปนเฟสที่ไมมีรพู รุนทําใหเปนขอดีอีกประการ
หนึง่ เนื่องจากความพรุนของอนุภาคจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาลง เพราะถูกจํากัดดวย
อัตราเร็วของการแพร [17] และคารอยละการดูดซับน้ํายังขึ้นอยูกับโครงสรางของอะลูมินาอีกดวย
[27] โดยลักษณะโครงสรางของอะลูมินาที่แตกตางกันนั้นสามารถบงบอกไดจากคาความเปนกรดเบส [28] เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่เตรียมขึ้นทั้งหมด จะมีคารอยละการดูดซับ
น้ํา ที่สงู กวาเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ซึง่ มีคารอยละการดูดซับน้ําเทากับ 15.1±0.7
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ความสามารถในการดูดซับน้ําที่สูงขึน้ ของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินานี้ สง
ผลดีตอการนําไปใชเปนเมมเบรนเซลลเชือ้ เพลิง ในแงความตองการน้ําในการนําโปรตอนลดลง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ความสามารถในการนําโปรตอนที่อณ
ุ หภูมิสูง ๆ (มากกวา 100 องศาเซลเซียส)
ซึ่งเปนวิวฒ
ั นาการของเมมเบรนเซลลเชื้อเพลิงรุนใหม และเพื่อลดความเปนพิษของแกสคารบอน
มอนอกไซดในสารปอนตอตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมทางขั้วแอโนด อยางไรก็ตาม ความสามารถ
ในการดูดซับน้ําที่มากขึ้นนี้ ตองไมทาํ ใหเมมเบรนบวมตัวมากเกินไป
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รูปที่ 4.2 รอยละการดูดซับน้ําของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
4.4 รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนา
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางแหงมีความหนาเทากับ 29.0±3.2 ไมครอน และเมื่อ
ปริมาณอะลูมนิ าเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก จะมีความหนาเทากับ 29.0±1.8 ไมครอน
จากรูปที่ 4.3 แสดงผลของรอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินา พบวา เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางมีคา รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาเทากับ
10.2±2.3 และมีคาเพิม่ ขึ้นเมื่อปริมาณอะลูมินาเพิม่ ขึ้น ที่ปริมาณของอะลูมนิ ารอยละ 10
โดยน้าํ หนัก ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาของเมมเบรนเทากับ 15.0±3.6 ในขณะที่
การขึ้นรูปเปนแผนเมมเบรนแตละครั้ง
จะใชน้ําหนักของสารละลายพอลิเมอรที่ผสมอะลูมนิ า
ประมาณเทากันทุกครั้ง
และจากคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาของเมมเบรนไคโตซาน
เชื่อมขวาง-อะลูมินาที่เตรียมขึ้นทัง้ หมด เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน
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117 ซึ่งมีคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาเทากับ 7.5±0.5 จะเห็นวามีคาการเปลี่ยนแปลง
ความหนาทีม่ ากเกินไป
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รูปที่ 4.3 รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
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รูปที่ 4.4 รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาและรอยละการดูดซับน้ําของเมมเบรน
ไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
เมื่อนําคารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาเทียบกับคารอยละการดูดซับน้ํา แสดงดังรูป
ที่ 4.4 ทําใหเห็นวามีความสอดคลองกัน แตอยางไรก็ตามรอยละการเปลี่ยนแปลงความหนาที่
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เพิ่มขึ้นนี้เปนสมบัติที่ไมตองการของเมมเบรนเซลลเชื้อเพลิง
ดีกวา ดังจะกลาวตอไป

แตอาจชดเชยดวยสมบัติอื่น ๆ ที่

4.5 ความสามารถทนตอแรงดึง
รูปที่ 4.5 แสดงความสามารถทนตอแรงดึงที่ปริมาณอะลูมินาตาง ๆ กัน พบวา ความ
สามารถทนตอแรงดึงของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางมีคาเทากับ 58.9±1.2 เมกะปาสกาล
และมีคาลดลงเมื่อปริมาณการเติมอะลูมนิ าเพิ่มขึ้น
โดยคาความสามารถทนตอแรงดึงของ
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมนิ า ทีป่ ริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10 โดยน้ําหนัก มีคาเทากับ
48.4±2.1 เมกะปาสกาล คาดวาเนื่องจากอนุภาคของอะลูมินาเขาไปแทรกอยูในเนื้อของพอลิเมอร
จึงทําใหสายโซพอลิเมอรมีความยืดหยุน ลดลง
นอกจากนี้การใชน้ําหนักสารละลายพอลิเมอร
เทา ๆ กันในการขึน้ รูปแผนเมมเบรน เมื่อปริมาณอะลูมินาเพิม่ ขึ้นทําใหมีเนื้อไคโตซานลดลง
ความสามารถทนตอแรงดึงของเมมเบรนซึง่ เปนผลจากเนื้อไคโตซานจึงลดลง
เมื่อเทียบกับ
เมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ซึ่งมีคาความสามารถทนตอแรงดึงเทากับ 41.8±3.0 เมกะ
ปาสกาล จะเห็นวาเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่เตรียมขึ้นมาทัง้ หมดนั้นยังคงมีคา
ความแข็งแรงเชิงกลที่ดีกวา

tensile strength (MPa)
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รูปที่ 4.5 ความสามารถทนตอแรงดึงของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
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ในรูปที่ 4.5 ยังแสดงคาความสามารถทนตอแรงดึงของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินาที่โดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกรอยละ 2 โดยน้ําหนัก พบวา มีคา เทากับ 41.0±2.0
เมกะปาสกาล เมื่อปริมาณอะลูมินารอยละ 10 โดยน้ําหนัก เนื่องจากสารละลายกรดซัลฟวริก
ทําใหสายโซของพอลิเมอรเกิดการเคลื่อนออกจากกันภายในสายโซพอลิเมอร ทําใหการเกี่ยวพัน
กันของสายโซพอลิเมอร (Chain entanglement) ลดลง
แรงยึดเหนี่ยวของสายโซภายใน
พอลิเมอรจึงมีนอยลง
4.6 ลักษณะสัณฐานวิทยา
รูปที่ 4.6-4.8 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนพืน้ ผิวของเมมเบรนไคโตซานเชื่อม
ขวาง-อะลูมินา ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 5, 10 และ 15 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ พบวา
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ทีป่ ริมาณอะลูมนิ ารอยละ 5 โดยน้ําหนัก จะเกิดชองวาง
ที่มีลักษณะใหญกวา เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ทีป่ ริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10
และ 15 โดยน้ําหนัก เนื่องจากเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่ปริมาณ อะลูมินารอย
ละ 5 โดยน้ําหนัก มีสวนที่เปนเนื้อพอลิเมอรมากกวา จึงทําใหตัวทําละลายที่ระเหยจาก
สารละลายไคโตซานในขณะอบ เกิดเปนชองวางของพอลิเมอรขึ้น

รูปที่ 4.6 ลักษณะสัณฐานวิทยาบนพืน้ ผิวของเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 5 โดยน้ําหนัก
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รูปที่ 4.7 ลักษณะสัณฐานวิทยาบนพืน้ ผิวของเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 10 โดยน้าํ หนัก

รูปที่ 4.8 ลักษณะสัณฐานวิทยาบนพืน้ ผิวของเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 15 โดยน้ําหนัก
4.7 อุณหภูมิการสลายตัว
กราฟการเปลีย่ นแปลงน้ําหนักเทียบกับอุณหภูมิของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางแสดงดัง
รูปที่ 4.9 จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงน้าํ หนักของเมมเบรนเกิดขึ้นอยางนอย 3 ชวง ชวงแรก
ตั้งแตเริ่มตนถึงอุณหภูมิประมาณ 20-150 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้าํ หนักรอยละ 20 โดย
มีการสูญเสียน้ํามากที่สุดทีอ่ ุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนจุดเดือดของน้ํา จึง
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คาดวาเกิดจาการสูญเสียน้าํ ภายในเมมเบรน ชวงที่สองมีการสูญเสียน้ําหนักเพิม่ ขึ้นอีกรอยละ 40
ที่อุณหภูมิประมาณ 150-250 องศาเซลเซียส คาดวาเนื่องจากการสลายตัวของหมูซ ัลฟอนิกที่
สายโซพอลิเมอร จากนั้นเกิดจากการแตก (Spilt) ของสายโซพอลิเมอร และเกิดการสลายตัว
อยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส

รูปที่ 4.9 อุณหภูมิการสลายตัวของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
กราฟการเปลีย่ นแปลงน้ําหนักเทียบกับอุณหภูมิของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
ที่
ปริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก แสดงดังรูปที่ 4.10 และ 4.11 ตามลําดับ มี
ลักษณะเชนเดียวกับรูปที่ 4.9 ซึง่ ไมมีอะลูมินา ตางกันเพียงน้าํ หนักที่สูญเสียในแตละชวง และ
ุ หภูมิ 740 องศาเซลเซียส
น้ําหนัดสุดทายที่เหลืออยู โดยในรูปที่ 4.10 เหลือน้ําหนักสุดทายที่อณ
ประมาณรอยละ 9 และรอยละ 14 ในรูปที่ 4.11 สอดคลองกับปริมาณอะลูมนิ าในเมมเบรน
คอมโพสิต
โดยสวนตางของน้ําหนักที่เหลืออยูกับปริมาณอะลูมนิ าที่เติมในแตละสูตรเกิดจาก
ความผิดพลาดของผูวิจัย
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รูปที่ 4.10 อุณหภูมิการสลายตัวของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10 โดยน้ําหนัก

รูปที่ 4.11 อุณหภูมิการสลายตัวของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 20 โดยน้ําหนัก
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4.8 คาการซึมผานแกสไฮโดรเจน
คาการซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา แสดงดังรูปที่
4.12 พบวา คาการซึมผานแกสไฮโดรเจนมีคาลดลงตามปริมาณของอะลูมนิ าที่เติมลงไปมากขึ้น
แสดงวา
แกสที่ซึมผานจะเกิดขึ้นในสวนของเนื้อพอลิเมอรเทานัน้ และยังสามารถยืนยันจาก
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนพืน้ ผิวของเมมเบรนได ซึ่งจะเห็นวา เมื่อมีการเติมอะลูมินามากขึน้
ขนาดของชองวางที่เกิดขึ้นจะเล็กลง จึงเปนเหตุใหคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนลดลง และเมือ่
เปรียบเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 จะมีคาเทากับ 1,107.5±8.8 แบเรอร ซึง่ เปน
ขอดีของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่จะใชเปนเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนในเซลล
เชื้อเพลิง เนือ่ งจากสมบัตกิ ารซึมผานของแกสต่ํา จะไมทําใหเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหวาง
โมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนขึ้นภายในเมมเบรน
จึงมีความปลอดภัยในการนําไปใชงานใน
เซลลเชื้อเพลิง
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รูปที่ 4.12 การซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่อุณหภูมิตาง ๆ กัน
จากคาการซึมผานของแกสไฮโดรเจน จะเห็นไดวา อุณหภูมิมีผลโดยตรงกับสายโซของ
พอลิเมอร เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึน้ (50-80 องศาเซลเซียส) พอลิเมอรจะไดรับพลังงาน
จากอุณหภูมทิ ี่เพิม่ ขึ้น จึงทําใหพลังงานภายในของพอลิเมอรมากขึ้น เกิดการเคลื่อนไหวออก
จากการเกี่ยวพันกันภายในสายโซพอลิเมอร สงผลใหสายโซพอลิเมอรมีการเคลื่อนไหวไดมากขึน้
ทําใหเกิดชองวางระหวางสายโซ จึงเปนผลใหคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนเพิ่มขึน้ เมื่ออุณหภูมิ
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สูงขึ้น และจากคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่เตรียม
ขึ้นทัง้ หมด จะเห็นวามีคานอยกวาเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ในทุกชวงอุณหภูมิ ซึ่งมี
คาการซึมผานของแกสไฮโดรเจนเพิม่ ขึ้นจาก 1,107.5±8.8 เปน 1,286.6±29.3, 1,352.1±73.6,
1,436.3±34.4 และ 1,525.1±22.3 แบเรอร ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงคาการซึมผานแก็สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินาที่โดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่ไมไดโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
พบวามีคา
มากกวาเล็กนอย
เนือ่ งจากสารละลายกรดซัลฟวริกทีถ่ ูกโดปในเมมเบรนนัน้ จะทําใหสายโซ
พอลิเมอรเกิดการเคลื่อนไหวไดมากขึ้น การเกี่ยวพันกันก็สายโซลดลง สายโซจึงอยูห างกันมากขึ้น
เปนผลใหแกสไฮโดรเจนแพรผานไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม คาทีว่ ัดไดยังคงนอยกวาของเมมเบรน
เชิงพาณิชยเนฟออน 117
ตารางที่ 4.3 การซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่โดปดวย
สารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก (แบเรอร)
ปริมาณ
อุณหภูมิที่ใชทดสอบ (องศาเซลเซียส)
อะลูมินา
25-30
50
60
70
80
(รอยละ)
798.0±38.2
876.0±39.5
972.7±83.6
1,103.5±85.8 1,123.2±83.3
0
(782.8±17.4) (866.5±51.0) (971.0±81.2) (1,096.5±38.6) (1,126.0±76.8)
672.3±53.4
718.3±38.3
755.0±64.6
896.9±94.5
959.1±59.3
5
(658.9±20.6) (702.5±27.6) (743.3±48.9) (889.0±61.1) (943.9±26.3)
569.2±54.2
633.8±45.5
702.3±62.4
788.1±47.8
883.4±70.8
10
(562.3±18.6) (622.1±51.5) (689.9±35.6) (778.6±98.7) (869.1±30.8)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินา ที่ไมไดถูกโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก
4.9 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา มีคา
เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของอะลูมินาเพิ่มขึน้ เล็กนอยแสดงดังรูปที่ 4.13 จาก 2.38±0.03 มิลลิ
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สมมูล/กรัม ในเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางที่ไมมีการเติมอะลูมินา จนมีคาเทากับ 3.33±0.05
มิลลิสมมูล/กรัม ในเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางทีเ่ ติมอะลูมินารอยละ 10 โดยน้ําหนัก
เนื่องจากเมมเบรนไคโตซานในงานวิจัยนี้มกี ารเชื่อมขวางดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
อีกทั้ง
สายโซพอลิเมอรของไคโตซานยังมีหมูไฮดรอกซิล หมูเอมีน และหมูแอซีทิลที่เหลือจากปฏิกริ ิยา
การกําจัดหมูแอซีทิล ซึ่งหมูฟงกชันทัง้ สามนีเ้ ปนหมูฟ ง กชนั ที่สามารถสรางพันธะกับไอออนอื่นได
ดวย ขณะที่คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117
มีคาเทากับ 0.8±0.0 มิลลิสมมูล/กรัม แสดงใหเห็นวา เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่เตรียมขึ้นทั้งหมด มีความเปนไปไดที่จะนํามาศึกษาและพัฒนาเปนเมมเบรนเซลลเชื้อเพลิง

ion exchange capacity (meq/g)

4
3
2
1
0
0

5

10

alumina conc. (%)

15

20

รูปที่ 4.13 ความสามารถในการแลกเปลีย่ นไอออนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินา
4.10 คาการนําโปรตอน
คาการนําโปรตอนที่อุณหภูมิตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 4.14 คาการนําโปรตอนจะเพิ่มขึน้
เมื่อปริมาณของอะลูมนิ าเพิม่ ขึ้น ในเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางทีไ่ มมีการเติมอะลูมินา คาการ
นําโปรตอนมีคาเทากับ 0.8×10-2±2.3×10-3 ซีเมนส/เซนติเมตร จนมีคาเทากับ 1.0×10-2±1.8×10-3
ซีเมนส/เซนติเมตร ที่ปริมาณอะลูมินารอยละ 10 โดยน้ําหนัก ที่อณ
ุ หภูมิหอง ซึ่งคาที่ไดมีความ
สอดคลองกับความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน และการเกิดอันตรกิริยาระหวางหมูฟ งกชัน
บนพืน้ ผิวของอะลูมินาและสายโซพอลิเมอร สามารถอธิบายไดจากความเปนกรด-เบสแบบลิวอิส
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(Lewis acid-base) คือ หมูกรดแบบลิวอิสของอะลูมนิ า (หมูไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของอะลูมนิ า)
จะเกิดอันตรกิริยากับสายโซพอลิเมอร
และคาการนําโปรตอนที่แตกตางกันนัน้ ยังขึ้นอยูกับ
โครงสรางของอะลูมินาในการสรางพันธะไฮโดรเจน [27] เมื่อเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย
เนฟออน 117 ซึ่งมีคาการนําโปรตอนเทากับ 4.9×10-2±0.1×10-3 ซีเมนส/เซนติเมตร ถึงแมวา
การเพิม่ อุณหภูมิใหสูงขึ้นจะทําใหคาการนําโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาสูง
ขึ้น แตก็ยงั คงมีคาต่ํากวาของเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ทีท่ ุกชวงอุณหภูมิ โดยคาการนํา
โปรตอนของเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ที่อุณหภูมิ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
มีคาเทากับ 5.5×10-2±1.8×10-3, 5.8×10-2±4.2×10-3, 6.9×10-2±3.5×10-3 และ 8.9×10-2±
6.7×10-3 ซีเมนส/เซนติเมตร ตามลําดับ

proton conductivity (S/cm)
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50 ๐C
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80 ๐C

รูปที่ 4.14 การนําโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่อุณหภูมิตาง ๆ กัน
เนื่องจากอะลูมินาที่มากเกินไปทําใหเมมเบรนมีความไมสม่ําเสมอมากขึ้น ทําใหปริมาณ
การเติมอะลูมนิ าที่เหมาะสมนาจะอยูในชวงรอยละ 5-10 โดยน้าํ หนัก จึงเลือกใชสูตรเมมเบรน
คอมโพสิตนี้ นํามาเตรียมเปนเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินาที่โดปดวยสารละลายกรด
ซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก ซึง่ มีคาการนําโปรตอน แสดงดังตารางที่ 4.4 พบวา มี
คามากกวาของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาทีไ่ มไดโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
เนื่องจากการโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
ทําใหเกิดสารละลายกรดตามสายโซพอลิเมอร
โดยสารละลายกรดที่เกิดขึน้ จะผลักโปรตอนออกจากสายโซพอลิเมอร [19] และการโดปจะเปน
การเพิม่ ความหนาแนนของประจุใหเพิม่ มากขึ้น นอกจากนีห้ มูซัลเฟตยังเปนหมูท มี่ ีความสามารถ
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ในการแตกตัวใหโปรตอนไดดี (Strong proton donating) การเคลือ่ นที่ของโปรตอนจะเคลื่อนที่
ในรูปของโปรตอน หรือไฮโดรเนียมไอออนจากตําแหนงทีเ่ ปนไอออนลบไปยังอีกตําแหนงที่เปน
ไอออนลบเชนเดียวกัน [3] และสารละลายกรดซัลฟวริกในเมมเบรนยังทําใหสายโซของพอลิเมอร
หางกันมากขึ้นดวย โปรตอนจึงเคลื่อนที่ผา นชองวางเหลานัน้ ไดงายขึ้น ดังนัน้ คาการนําโปรตอน
จึงมีคาสูงมากขึ้น
ซึง่ คาการนําโปรตอนจะเปนฟงกชันกับการเคลือ่ นที่และความหนาแนนของ
โปรตอนดังสมการที่ (4.1) ของ Nernst-Einstein และเปนฟงกชันโดยตรงกับคาสัมประสิทธิก์ าร
แพร (Di) [29]
σ = DiZi2Ci
(4.1)
kT
โดยที่ σ คือ คาการนําโปรตอน
Di คือ สัมประสิทธิก์ ารแพร
Zi คือ ประจุ
Ci คือ ความเขมขนของโปรตอน
K คือ คาคงที่ (F2) คือ คาคงทีข่ องฟาราเดย
R
คาคงที่ของแกส
T คือ อุณหภูมิ
ความหนาแนนของโปรตอนอาจขึ้นอยูก ับองศาการเกิดหมูซัลฟอนิกในสายโซพอลิเมอร
และพื้นผิวของอนุภาคที่เติม ถึงแมวา เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่ปริมาณอะลูมินา
รอยละ 5-10 โดยน้ําหนัก และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก ยังคงใหคาการนําโปรตอนที่ตา่ํ
กวาเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 ในทุกชวงอุณหภูมิ ซึง่ พอที่จะสรุปไดวา ที่ปริมาณ
อะลูมินารอยละ 5-10 โดยน้ําหนักนี้ มีความนาสนใจในการนํามาใชเปนเมมเบรนเซลลเชื้อเพลิง
มากกวา เนื่องจากปริมาณอะลูมินาที่เติมมากขึน้ จะสงผลกับความสามารถทนตอแรงดึงของ
ทั้งเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่โดปและไมโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก คือ มีคา
ลดลง
ความสัมพันธแบบอารรีเนียสของคาการนําโปรตอนในมาตราสวนเชิงลอการิทึมธรรมชาติ
กับหนึ่งสวนอุณหภูมิในหนวยเคลวินของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาบางสูตรเทียบกับ
เมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 แสดงดังรูปที่ 4.15 พบวา คาการนําโปรตอนของ
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินามีความสัมพันธกบั อุณหภูมิเปนแบบเชิงเสน
ถึงแมวา
เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินาที่ถกู โดปและไมโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกจะมีเสนที่
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ต่ํากวาเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 มาก
เนื่องจากคาการนําโปรตอนของเมมเบรน
ไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมนิ าทั้งที่โดปและไมโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก มีคาต่ํากวาของ
เมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117 คอนขางมาก แตจะเห็นไดวาเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางอะลูมินา ทีป่ ริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10 โดยน้าํ หนัก และทําการโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
เขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก จะมีเสนที่อยูใกลกบั เสนของเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117
มากที่สุด เมื่อเทียบกับเมมเบรนสูตรอื่น ๆ
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1000/T (K-1)
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Ln σ (S/cm)
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0% alumina
doped 5% alumina

5% alumina
doped 10% alumina

10% alumina
Nafion 117

รูปที่ 4.15 กราฟอารรีเนียสของเมมเบรนไคโตซานเชือ่ มขวาง-อะลูมินา
และเมมเบรนเชิงพาณิชยเนฟออน 117
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ตารางที่ 4.4 การนําโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่ถกู โดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก (ซีเมนส/เซนติเมตร)
ปริมาณอะลูมนิ า
อุณหภูมิที่ใชทดสอบ (องศาเซลเซียส)
(รอยละ)
25-30
50
60
70
80
1.5×10-2±1.1×10-3
1.7×10-2±0.8×10-3
1.8×10-2±1.9×10-3
1.9×10-2±0.9×10-3
0.9×10-2±1.3×10-3
0
(0.8×10-2±2.3×10-3)
(1.3×10-2±1.6×10-3)
(1.5×10-2±1.3×10-3)
(1.5×10-2±0.6×10-3)
(1.7×10-2±1.3×10-3)
1.7×10-2±1.1×10-3
1.8×10-2±1.1×10-3
1.9×10-2±1.1×10-3
2.0×10-2±1.3×10-3
1.1×10-2±0.7×10-3
5
(0.9×10-2±1.9×10-3)
(1.4×10-2±1.1×10-3)
(1.6×10-2±2.8×10-3)
(1.7×10-2±2.0×10-3)
(1.8×10-2±1.7×10-3)
1.2×10-2±1.3×10-3
1.7×10-2±0.9×10-3
1.9×10-2±1.4×10-3
2.0×10-2±0.6×10-3
2.1×10-2±1.6×10-3
10
(1.0×10-2±1.8×10-3)
(1.5×10-2±1.8×10-3)
(1.6×10-2±2.6×10-3)
(1.8×10-2±5.2×10-3)
(1.8×10-2±2.7×10-3)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคาการนําโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่ไมไดถูกโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2
โดยน้ําหนัก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ชนิดของเมมเบรนที่เตรียมขึน้ ในงานวิจยั นีป้ ระกอบดวย
1. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
2. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ทีป่ ริมาณอะลูมนิ ารอยละ 1, 5, 10, 15 และ
20 โดยน้ําหนัก
3. เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา และโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขน
รอยละ 2 โดยน้ําหนัก
ไคโตซานที่ใชในงานวิจัยนี้มมี วลโมเลกุล ความหนืด และรอยละการกําจัดหมูแอซีทิล
ดวยการไทเทรตทางเคมีเทากับ 9.5×105 ดอลตัน, 2,716±8.3 เซนติพอยส และรอยละ
91.3±0.5 ตามลําดับ
อะลูมินาที่ใชในงานวิจัยนี้มขี นาดของอนุภาคเฉลี่ย ขนาดของรูเฉลีย่ พืน้ ที่ผวิ เฉลี่ย และ
ปริมาตรของรูเฉลี่ย เทากับ 1.1 ไมครอน, 47.3 อังสตรอม, 22.8 ตารางเมตร/กรัม และ 0.027
ลูกบาศกเซนติเมตร/กรัม ตามลําดับ
สามารถสรุปปจจัยใหญ ๆ ทีม่ ีผลตอสมบัติตาง ๆ ของเมมเบรน ไดดังนั้
5.1.1 ผลของการเติมอะลูมินา
สมบัติของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
ที่ปริมาณอะลูมินาตางกัน
พบวา เมื่อปริมาณอะลูมนิ ามากขึน้ สงผลใหสมบัตติ อไปนี้เพิ่มขึน้ คือ คารอยละการดูดซับน้ํา
เนื่องจากอะลูมินามีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลน้ําบนพืน้ ผิวไดดี เพราะมีหมูไฮดรอกซิล
คารอยละการเปลี่ยนแปลงความหนา ซึ่งเปนผลจาการดูดซับน้ําแลวทําใหเมมเบรนบวมมากขึ้น
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน เนื่องจากหมูซัลฟอนิกทีเ่ กิดจาการเชื่อมขวางเมมเบรน
ดวยสารละลายกรดซัลฟวริก อีกทั้งยังมีหมูไฮดรอกซิลของสายโซพอลิเมอรและของอะลูมนิ าเอง
หมูเอมีน และหมูแอซีทิลที่เหลือจากปฏิกริ ิยากําจัดหมูแอซีทิลของสายโซพอลิเมอร และคาการนํา
โปรตอน ซึง่ ผลสอดคลองกับคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน ขณะเดียวกันผลของ
อะลูมินาทําใหสมบัติตอไปนี้ลดลง คือ คาความสามารถทนตอแรงดึง เนื่องจากอนุภาคของ

49

อะลูมินาเขาไปแทรกอยูในเนื้อของพอลิเมอรจึงทําใหสายโซพอลิเมอรมีความยืดหยุน ลดลง และ
คาการซึมผานของแกสไฮโดรเจน เนื่องจากแกสที่ซึมผานจะเกิดขึ้นในสวนของเนื้อพอลิเมอร
5.1.2 ผลของอุณหภูมิตอคาการซึมผานแกสไฮโดรเจนและคาการนําโปรตอน
คาการซึมผานแกสไฮโดรเจนและคาการนําโปรตอนจะมีคา สูงขึ้น
เนื่องจาก
พลังงานภายในของพอลิเมอรเพิ่มขึ้น เกิดการเคลื่อนไหวออกจากการเกี่ยวพันกันภายในสายโซ
พอลิเมอร สงผลใหสายโซพอลิเมอรมีการเคลื่อนไหวไดมากขึ้น ทําใหเกิดชองวางระหวางสายโซ
มากขึ้น
5.1.3 ผลของการโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก
การโดปเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา
จะทําใหคา การซึมผานแกส
ไฮโดรเจนและคาการนําโปรตอนเพิ่มขึน้ เนื่องจากสารละลายกรดซัลฟวริกในเมมเบรนที่ถกู โดปจะ
ไปทําใหสายโซของพอลิเมอรหางกันมากขึน้ ทําใหเกิดชองวาง แกสไฮโดรเจนจึงแพรผานไดดีขึ้น
เปนผลทําใหคา การซึมผานแกสไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น สวนคาการนําโปรตอน การโดปชวยเพิ่มความ
หนาแนนของประจุใหเพิม่ มากขึ้น และยังสามารถแตกตัวใหโปรตอนได อีกทั้งกรดตามสายโซ
พอลิเมอรยังเปนตัวนําพาใหโปรตอนเคลือ่ นที่ผา นเมมเบรนไดมากขึน้ รวมถึงผลที่ไดกลาวมาแลว
วาการโดปทําใหเกิดชองวาง จึงยิง่ ทําใหการเคลื่อนที่ผา นเมมเบรนของโปรตอนงายขึ้นอีก แตผล
ของการโดปทําใหคาความสามารถทนตอแรงดึงต่ํากวาเมมเบรนที่ไมไดทําการโดป อยางไรก็ตาม
คาการนําโปรตอนที่สงู ขึ้นนี้ ก็สามารถชดเชยสมบัติที่สญ
ู เสียไปบางประการ เชน คาการซึมผาน
แกสไฮโดรเจน และความสามารถทนตอแรงดึง ดังนัน้ เมมเบรนทีถ่ ูกโดปดวยสารละลายกรด
ซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้าํ หนัก จึงมีความนาสนใจและเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนําไป
พัฒนาเปนเมมเบรนเซลลเชือ้ เพลิงตอไป
ผลจากการศึกษาทัง้ หมด พบวา เมมเบรนที่มปี ระสิทธิภาพดีพอที่สามารถนํามาประยุกต
เพื่อใชเปนเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนไดนั้น คือ เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมินา ที่
ปริมาณอะลูมนิ ารอยละ 10 โดยน้ําหนัก โดยคาการนําโปรตอนทีต่ ่ํากวาเมมเบรนเชิงพาณิชย
เนฟออน 117 แกไขไดโดยการโดปดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก
แสดงดังตารางตอไปนี้
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chitosan10% alumina

properties
tensile strength (MPa)
25-30 ๐C
50 ๐C
H2 permeability
60 ๐C
(barrer)
70 ๐C
80 ๐C
25-30 ๐C
50 ๐C
proton
conductivity
(S/cm)

60 ๐C
70 ๐C
80 ๐C

48.4±2.1
562.3±18.6
622.1±51.5
689.9±35.6
778.6±98.7
869.1±30.8
1.0×10-2
±1.8×10-3
1.5×10-2
±1.8×10-3
1.6×10-2
±2.6×10-3
1.8×10-2
±5.2×10-3
1.8×10-2
±2.7×10-3

doped
chitosan-10%
alumina
41.0±2.0
569.2±54.2
633.8±45.5
702.3±62.4
788.1±47.8
883.4±70.8
1.2×10-2
±1.3×10-3
1.7×10-2
±0.9×10-3
1.9×10-2
±1.4×10-3
2.0×10-2
±0.6×10-3
2.1×10-2
±1.6×10-3

Nafion®117
41.8±3.0
1,107.5±8.8
1,286.6±29.3
1,352.1±73.6
1,436.3±34.4
1,525.1±22.3
4.9×10-2
±0.1×10-3
5.5×10-2
±1.8×10-3
5.8×10-2
±4.2×10-3
6.9×10-2
±3.5×10-3
8.9×10-2
±6.7×10-3

5.2 ขอเสนอแนะ
ควรทําการทดสอบเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง-อะลูมนิ าในเซลลเชือ้ เพลิง เพือ่ ศึกษา
สมรรถนะเซลลในรูปของกราฟโพลาไรเซชัน และศึกษาอายุการใชงาน เนื่องจากไคโตซานเปน
พอลิเมอรชีวภาพ นาจะมีอายุการใชงานที่สนั้
ซึง่ จะเปนขอเสียสําคัญของความเหมาะสมใน
การนําไปพัฒนาเปนเมมเบรนเชิงพาณิชย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขอมูลการทดลอง
1. สมบัติของไคโตซานที่เตรียมได
ตารางที่ ก.1 คาความหนืดและรอยละการกําจัดหมูแอซีทิล
ความหนืด (เซนติพอยส)

รอยละการกําจัดหมูแอซีทิล

2,716±8.3

91.10±0.30
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2. nµ¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ
µ¦µ¸É .2 nµ¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117
ÊÎµ®´Áe¥
ÊÎµ®´Â®o
· °Á¤¤Á¦
´ª°¥nµ¸É
¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ
(¦´¤)
(¦´¤)
1
0.157
0.137
14.6
Nafion®117
2
0.159
0.138
15.5
1
0.028
0.021
32.7
2
0.012
0.009
31.9
3
0.027
0.021
31.2
Crosslinked chitosan
4
0.013
0.010
27.3
5
0.026
0.019
32.6
6
0.013
0.010
31.0

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

15.1

0.7

31.1

2.0
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µ¦µ¸É .2 (n°)
· °Á¤¤Á¦

Crosslinked chitosan-alumina 1%

Crosslinked chitosan-alumina 5%

´ª°¥nµ¸É
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ÊÎµ®´Áe¥
(¦´¤)
0.024
0.029
0.033
0.022
0.022
0.023
0.025
0.026
0.023
0.035
0.027
0.023

ÊÎµ®´Â®o
(¦´¤)
0.018
0.020
0.023
0.016
0.016
0.017
0.017
0.019
0.017
0.024
0.019
0.016

¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ
38.9
45.5
42.5
38.5
42.3
40.6
43.7
38.9
40.1
44.8
45.2
42.9

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

41.4

2.6

42.6

2.5
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µ¦µ¸É .2 (n°)
· °Á¤¤Á¦

Crosslinked chitosan-alumina 10%

Crosslinked chitosan-alumina 15%

´ª°¥nµ¸É
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ÊÎµ®´Áe¥
(¦´¤)
0.013
0.021
0.023
0.014
0.015
0.018
0.029
0.029
0.031
0.039
0.021
0.032

ÊÎµ®´Â®o
(¦´¤)
0.009
0.015
0.016
0.010
0.010
0.013
0.021
0.020
0.021
0.026
0.015
0.023

¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ
43.3
43.4
44.1
41.6
41.7
41.9
39.1
41.2
46.0
47.5
43.9
39.1

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

42.7

1.1

42.8

3.6
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µ¦µ¸É .2 (n°)
· °Á¤¤Á¦

´ª°¥nµ¸É

Crosslinked chitosan-alumina 20%

1
2
3
4
5
6

ÊÎµ®´Áe¥
(¦´¤)
0.025
0.031
0.025
0.021
0.028
0.036

ÊÎµ®´Â®o
(¦´¤)
0.017
0.021
0.016
0.014
0.019
0.025

¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

48.2
49.0
52.4
52.6
46.5
44.4

48.9

3.2

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

7.5

0.5

3. nµ¦o°¥¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨ªµ¤®µ
µ¦µ¸É .3 nµ¦o°¥¨³µ¦¼´ÊÎµ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117
ªµ¤®µÁe¥ ªµ¤®µÂ®o ¦o°¥¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨
· °Á¤¤Á¦
´ª°¥nµ¸É
(Å¤¦°)
(Å¤¦°)
ªµ¤®µ
1
19.5
18.2
7.1
Nafion®117
2
20.5
19.0
7.9
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µ¦µ¸É .3 (n°)
· °Á¤¤Á¦

Crosslinked chitosan

Crosslinked chitosan-alumina 1%

´ª°¥nµ¸É
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ªµ¤®µÁe¥
(Å¤¦°)
34.3
31.0
29.3
37.0
29.3
30.3
35.0
31.7
34.7
33.0
34.3
35.3

ªµ¤®µÂ®o
(Å¤¦°)
31.7
28.0
26.3
34.0
25.7
28.0
31.0
28.3
30.7
29.0
30.0
31.3

¦o°¥¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨
ªµ¤®µ
8.2
10.7
11.4
8.8
14.0
8.2
12.9
12.0
13.0
13.8
14.3
12.8

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

10.2

2.3

13.1

0.8
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µ¦µ¸É .3 (n°)
· °Á¤¤Á¦

Crosslinked chitosan-alumina 5%

Crosslinked chitosan-alumina 10%

´ª°¥nµ¸É
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ªµ¤®µÁe¥
(Å¤¦°)
39.7
37.7
40.0
36.7
49.0
34.0
33.7
36.0
32.0
31.7
30.3
36.0

ªµ¤®µÂ®o
(Å¤¦°)
35.0
33.0
35.7
32.3
43.0
30.3
28.7
30.7
27.0
29.0
27.0
31.3

¦o°¥¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨
ªµ¤®µ
13.4
14.2
12.0
13.6
14.0
12.2
17.4
17.3
18.5
9.3
12.2
15.0

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

13.3

0.9

15.0

3.6
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µ¦µ¸É .3 (n°)
· °Á¤¤Á¦

Crosslinked chitosan-alumina 15%

Crosslinked chitosan-alumina 20%

´ª°¥nµ¸É
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ªµ¤®µÁe¥
(Å¤¦°)
36.3
38.0
22.3
38.7
37.0
22.0
33.3
19.0
22.7
26.0
26.7
26.3

ªµ¤®µÂ®o
(Å¤¦°)
31.7
33.0
19.7
32.7
30.7
19.3
25.0
14.3
17.7
19.7
20.7
21.3

¦o°¥¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨
ªµ¤®µ
14.5
15.2
13.2
18.3
20.5
14.0
33.2
32.9
28.2
32.0
29.0
23.5

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

16.0

2.9

29.8

3.7
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4. nµªµ¤Â È Â¦Á·¨
µ¦µ¸É .4.1 nµªµ¤µ¤µ¦n°Â¦¹ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117
nµªµ¤µ¤µ¦n°Â¦¹ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Nafion® 117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1
45.5
58.3
53.6
54.6
50.5
44.0
44.5

2
42.2
58.6
50.8
48.1
46.1
40.3
42.8

3
41.3
58.4
53.8
49.0
45.9
43.0
43.7

4
38.2
61.2
51.2
55.8
49.4
44.1
36.1

5
59.1
53.9
51.1
50.7
45.5
48.6

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

41.8
58.9
53.1
52.3
48.4
44.2
43.8

3.0
1.2
1.2
3.4
2.1
2.4
4.3

6
57.9
54.7
55.5
48.0
47.3
47.0
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µ¦µ¸É .4.2 nµ¦o°¥¨³µ¦¹¥º  » µ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117
nµ¦o°¥¨³µ¦¹¥º  » µ ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Nafion® 117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1
1.9
3.8
4.1
2.5
3.5
2.1
1.5

2
2.7
4.2
5.3
2.3
2.3
1.7
1.6

3
1.7
4.4
4.4
2.2
2.7
2.1
2.0

4
1.4
4.0
5.5
2.2
4.1
1.8
2.1

5
4.1
5.7
2.5
3.3
2.2
1.9

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

1.9
4.1
4.9
2.4
3.3
2.0
1.8

0.6
0.2
0.7
0.2
0.7
0.2
0.3

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

4,505.9

1,719.7

6
4.2
4.1
2.6
3.8
2.3
1.9

µ¦µ¸É .4.3 nµ¤°¼¨´ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117
nµ¤°¼¨´ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Nafion® 117

1
6,841.5

2
2,758.3

3
4,520.0

4
3,903.8

5

6
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µ¦µ¸É .4.3 (n°)
nµ¤°¼¨´ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1
5,718.9
3,607.1
3,734.5
10,203.0
15,581.0
3,405.1

2
7,873.0
3,692.0
4,130.3
3,659.3
6,017.7
3,424.8

3
6,079.2
3,462.6
3,794.5
9,583.6
14,179.0
3,895.4

4
5,439.6
3,904.9
15,240.0
4,597.1
13,356.0
3,328.9

5
4,105.3
3,822.2
3,513.0
4,030.5
6,493.1
4,676.9

6
7,966.2
3,640.2
3,876.7
5,677.6
12,266.0
4,898.9

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

6,197.0
3,688.2
5,714.8
6,291.9
11,315.5
3,938.3

1,492.0
157.9
4,670.7
2,878.4
4,069.0
691.3

µ¦µ¸É .4.4 nµªµ¤µ¤µ¦n°Â¦¹ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´
nµªµ¤µ¤µ¦n°Â¦¹ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Crosslinked chitosan-alumina 5%

1
41.1

2
46.9

3
45.2

4
43.3

5
44.6

6
44.6

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

44.3

1.7
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µ¦µ¸É .4.4 (n°)
nµªµ¤µ¤µ¦n°Â¦¹ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%

1
43.2
35.3

2
41.0
39.1

3
39.2
35.9

4
41.9
37.1

5
42.6
34.9

6
38.2
36.4

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

41.0
36.5

2.0
1.5

µ¦µ¸É .4.5 nµ¦o°¥¨³µ¦¹¥º  » µ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´
nµ¦o°¥¨³µ¦¹¥º  » µ ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%

1
2.4
1.6
2.4

2
1.6
1.8
2.4

3
2.6
1.9
1.6

4
1.8
2.2
1.4

5
2.1
1.8
1.7

6
1.9
2.3
2.0

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

2.1
2.0
1.9

0.4
0.2
0.4
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µ¦µ¸É .4.6 nµ¤°¼¨´ °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´
nµ¤°¼¨´ (MPa) ´ª°¥nµ¸É

· °Á¤¤Á¦
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%

1
1,458.4
2,172.5
3,057.9

2
2,603.7
4,685.7
2,725.0

3
1,817.0
3,581.3
5,010.5

4
1,246.1
2,672.0
2,147.1

5
3,503.5
5,003.6
1,280.7

6
3,108.0
1,471.0
3,706.8

nµÁ¨¸É¥

nµÁ¸É¥Á
¤µ¦µ

2,289.5
3,264.4
2,988.0

921.4
1,407.5
1,288.7
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5. nµµ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á
µ¦µ¸É .5.1 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦
Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤®· o°
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1,107.5±8.8
782.8±17.4
724.2±14.1
658.9±20.6
562.3±18.6
509.3±16.4
466.5±14.5

µ¦µ¸É .5.2 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦
Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 50 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1,286.6±29.3
866.5±51.0
797.3±16.3
702.5±27.6
622.1±51.5
564.8±35.8
506.0±42.5

µ¦µ¸É .5.3 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦
Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 60 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Nafion®117

1,352.1±73.6
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µ¦µ¸É .5.3 (n°)
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

971.0±81.2
832.2±69.6
743.3±48.9
689.9±35.6
612.6±30.1
578.4±46.1

µ¦µ¸É .5.4 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦
Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 70 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1,436.3±34.4
1,096.5±38.6
989.4±69.1
889.0±61.1
778.6±98.7
731.3±59.0
611.9±53.3

µ¦µ¸É .5.5 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦
Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 80 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%

1,525.1±22.3
1,126.0±76.8
1,007.9±62.2
944.0±26.3
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µ¦µ¸É .5.5 (n°)
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

869.1±30.8
809.6±19.0
739.3±26.5

µ¦µ¸É .5.6 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦
¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´ ¸É°»®£¼¤·®o°
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

798.0±38.2
672.3±53.4
569.2±54.2

µ¦µ¸É .5.7 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦
¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´ ¸É°»®£¼¤· 50 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

876.0±39.5
718.3±38.3
633.8±45.5

µ¦µ¸É .5.8 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦
¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´ ¸É°»®£¼¤· 60 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

972.7±83.6
755.0±64.6
702.3±62.4
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µ¦µ¸É .5.9 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦
¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´ ¸É°»®£¼¤· 70 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1,103.5±85.8
896.9±94.5
788.1±47.8

µ¦µ¸É .5.10 µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÃÉ oª¥µ¦
¨³¨µ¥¦´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊµÎ ®´ ¸É°»®£¼¤· 80 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

µ¦¹¤nµÂpÅ±Ã¦Á (ÂÁ¦°¦r)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1,123.2±83.3
959.1±59.3
883.4±70.8

6. nµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â¨Á¨¸É¥Å°°°
µ¦µ¸É .6 nµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â¨Á¨¸É¥Å°°° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·
Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤·®o°
nµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â¨Á¨¸É¥Å°°°
· °Á¤¤Á¦
(¤·¨¨·¤¤¼¨/¦´¤)
Nafion®117
0.84±0.03
Crosslinked chitosan
2.38±0.03
Crosslinked chitosan-alumina 1%
2.80±0.05
Crosslinked chitosan-alumina 5%
3.12±0.15
Crosslinked chitosan-alumina 10%
3.33±0.05
Crosslinked chitosan-alumina 15%
3.34±0.03
Crosslinked chitosan-alumina 20%
3.41±0.03
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7. nµµ¦ÎµÃ¦°
µ¦µ¸É .7.1 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·
¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤·®o°
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

4.9×10-2±0.1×10-3
0.8×10-2±2.3×10-3
0.9×10-2±1.7×10-3
0.9×10-2±1.9×10-3
1.0×10-2±1.8×10-3
1.1×10-2±2.3×10-3
1.3×10-2±2.2×10-3

µ¦µ¸É .7.2 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·
¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°
» ®£¼¤· 50 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

5.5×10-2±1.8×10-3
1.3×10-2±1.6×10-3
1.3×10-2±1.3×10-3
1.4×10-2±1.1×10-3
1.5×10-2±1.8×10-3
1.7×10-2±3.4×10-3
1.7×10-2±1.3×10-3

µ¦µ¸É .7.3 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·
¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°
» ®£¼¤· 60 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦
Nafion®117

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)
5.8×10-2±4.2×10-3
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µ¦µ¸É .7.3 (n°)
· °Á¤¤Á¦
Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)
5.8×10-2±4.2×10-3
1.5×10-2±1.3×10-3
1.5×10-2±1.7×10-3
1.6×10-2±2.8×10-3
1.6×10-2±2.6×10-3
1.8×10-2±5.5×10-3
2.2×10-2±0.6×10-3

µ¦µ¸É .7.4 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·
¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 70 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

6.9×10-2±3.5×10-3
1.5×10-2±0.8×10-3
1.7×10-2±1.9×10-3
1.7×10-2±2.0×10-3
1.8×10-2±5.2×10-3
1.8×10-2±2.5×10-3
2.4×10-2±2.9×10-3

µ¦µ¸É .7.5 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·Á¸¥´Á¤¤Á¦Á·
¡µ·¥rÁ¢d°° 117 ¸É°»®£¼¤· 80 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Nafion®117
Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 1%
Crosslinked chitosan-alumina 5%

8.9×10-2±6.7×10-3
1.7×10-2±1.3×10-3
1.7×10-2±3.5×10-3
1.8×10-2±1.7×10-3
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µ¦µ¸É .7.5 (n°)
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan-alumina 10%
Crosslinked chitosan-alumina 15%
Crosslinked chitosan-alumina 20%

1.8×10-2±2.7×10-3
2.1×10-2±5.7×10-3
2.9×10-2±1.7×10-3

µ¦µ¸É .7.6 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦
´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´ ¸°É »®£¼¤·®o°
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

0.9×10-2±1.3×10-3
1.1×10-2±0.7×10-3
1.2×10-2±1.3×10-3

µ¦µ¸É .7.7 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦
´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´ ¸°É »®£¼¤· 50 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1.6×10-2±1.1×10-3
1.7×10-2±1.1×10-3
1.7×10-2±0.9×10-3

µ¦µ¸É .7.8 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦
´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´ ¸°É »®£¼¤· 60 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1.7×10-2±0.8×10-3
1.8×10-2±1.1×10-3
1.9×10-2±1.4×10-3
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µ¦µ¸É .7.9 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥¦
´¨¢dª¦·Á o¤ o ¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´ ¸°É »®£¼¤· 70 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1.8×10-2±1.9×10-3
1.9×10-2±1.1×10-3
2.0×10-2±0.6×10-3

µ¦µ¸É .7.10 nµµ¦ÎµÃ¦° °Á¤¤Á¦ÅÃµ°¤Ã¡·¸ÉÃoª¥µ¦¨³¨µ¥
¦´¨¢dª¦·Á o¤ o¦o°¥¨³ 2 Ã¥ÊÎµ®´ ¸É°»®£¼¤· 80 °«µÁ¨Á¸¥
· °Á¤¤Á¦

nµµ¦ÎµÃ¦° (¸Á¤r/Á·Á¤¦)

Crosslinked chitosan
Crosslinked chitosan-alumina 5%
Crosslinked chitosan-alumina 10%

1.9×10-2±0.9×10-3
2.0×10-2±1.3×10-3
2.1×10-2±1.6×10-3

ภาคผนวก ข
ตัวอยางการคํานวณ
1. การหาคารอยละการกําจัดหมูแอซีทิล [22]
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ก) การเตรียมอนุพันธไคโตซานคลอไรด
1. ละลายไคโตซาน 2.5 กรัม ในสารละลายกรดแอซีติกเขมขนรอยละ 10 โดย
น้ําหนัก ปริมาตร 200-400 มิลลิลลิตร (ขึ้นอยูกับความหนืดของสารละลาย) กวน
ดวยเครื่องกวนที่ความเร็วรอบสูง เปนเวลา 15 นาที
2. กรองสวนที่ไมละลายออกดวยผาพอลิเอสเทอร
3. เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขนชา ๆ ประมาณ 18 มิลลิลติ ร โดยขณะเติมตองกวน
ดวยความเร็วรอบสูง กวนตอไปจนไคโตซานคลอไรดตกตะกอนหมด
4. กรองตะกอนดวยผาพอลิเอสเทอร ลางตะกอนดวยเมทานอล จนไมมคี ลอไรดอิสระ
เหลืออยู โดยทดสอบไดดวยสารละลายซิลเวอรไนเตรตเขมขนรอยละ 0.1 โดยน้ํา
หนัก ซึ่งการลางดวยเมทานอลจะตองทําประมาณ 5-6 ครั้ง
5. อบตะกอนของอนุพันธไคโตซานคลอไรดในตูอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดย
ใชเวลาขามคืน อนุพันธไคโตซานคลอไรดที่ไดจะมีสีนา้ํ ตาลออน
ข) การไทเทรตอนุพนั ธไคโตซานคลอไรด
1. ละลายอนุพนั ธไคโตซานคลอไรด 1 กรัม ในน้ํากลัน่ เจือจางจนมีปริมาตร 250
มิลลิลิตร
2. ดูดสารละลายอนุพนั ธไคโตซานคลอไรดเจือจางในขอ 1 ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด
125 มิลลิลิตร ไทเทรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.110 นอรแมล
โดยใชฟน อลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร
3. บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใช นําขอมูลที่ไดมาคํานวณรอย
ละการกําจัดหมูแอซีทิลของไคโตซาน ตามสมการที่ (ข.1)
The degree of deacetylation = The amount of monomer having – NH2 group × 100 (ข.1)
The total amount of monomer
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- amount of monomer having – NH2 group = ปริมาณของมอนอเมอรที่มีหมู NH2 (โมล)
- total amount of monomer = ปริมาณของมอนอเมอรทมี่ ีหมู NH2 และ NHCOCH3 (โมล)
น้ําหนักของไคโตซานไฮดรอกไซด
ปริมาตรสารละลายไคโตซานไฮดรอกไซด
ปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.110 นอรแมล
ไคโตซานไฮดรอกไซด 1 โมล
มอนอเมอรทมี่ ีหมู –NHCOCH3 1 โมล

=
=
=
=
=

1
250
8.3
NaOH 1
203.19296

กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
โมล
กรัม

The amount of monomer having –NH2 group = 5 × [NaOH] × VNaOH
1000
= 5 × 0.110 × 8.3 = 0.00457 โมล
1000
= 0.00457 × 197.61672 = 0.9021 กรัม
The amount monomer having –NHCOCH3 group
=
The weight of sample – The amount of monomer having – NH2 group
203.19296
= 1 – 0.9021
203.19296
= 0.000482 โมล
The degree of deacetylation = The amount of monomer having – NH2 group × 100
The total amount of monomer
The total amount of monomer = 0.005047 + 0.000482 = 0.005554 โมล
The degree of deacetylation = 0.005047 × 100 = 91.29 เปอรเซ็นต
0.005554
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2. รอยละการดูดซับน้ํา
น้ําหนักของเมมเบรนแหง
น้ําหนักของเมมเบรนเปยก

=
=

% Water uptake =
=

3. รอยละการเปลี่ยนแปลงความหนา
ความหนาของเมมเบรนแหง
ความหนาของเมมเบรนเปยก
% Thickness change
=

0.0193
0.0237

กรัม
กรัม

(Weightwet - Weightdry) × 100
Weightdry
(0.0237 - 0.0193) × 100 = 22.7979
0.0193

=
=

0.0373
0.0397

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

= (Thicknesswet - Thicknessdry) × 100
Thicknessdry
(0.0397 - 0.0373) × 100 = 6.4343
0.0373

4. คาการซึมผานของแกสไฮโดรเจน
อัตราการไหลของแกสไฮโดรเจนผานของเมมเบรน
ความดันตาง
เสนผานศูนยกลางของเมมเบรน
ความหนาของเมมเบรน
พื้นที่ของเมมเบรน

=
=
=
=
=

0.0270
77.0070
3.20
0.0018
8.0457

Sccs
cmHg
cm
cm
cm2

P = QL
∆PA
P = สภาพใหแกสไฮโดรเจนซึมผาน (cm3 (STP)*cm)/(s*cm2*cmHg)
Q = อัตราการไหลผานเมมเบรน (Sccs)
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L = ความหนาของเมมเบรน (cm)
∆P = ความดันตาง (cmHg)
A = พื้นที่ของเมมเบรน (cm2)
= 0.0270 × 0.0018 = 7.8441×10-8(cm3(STP)*cm)/(s*cm2*cmHg)
77.0070 × 8.0457
= 784.4084 barrer
1 barrer = 10-10 (cm3(STP)*cm)/(s*cm2*cmHg)
P

5. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน
ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด = 0.005 นอรแมล
ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก = 0.005 นอรแมล
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
= 100 มิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
= 7.7 มิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ดูดมาไทเทรตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
= 10 มิลลิลิตร
น้ําหนักของเมมเบรน
= 0.0802 กรัม
⎛
⎛
⎜ N V −⎜
⎜ 1 1 ⎜
⎝
⎝
ion exchange capacity =

V
1
V
3

⎞
⎞
⎟N V ⎟
⎟ 2 2⎟
⎠
⎠

m

N1 = ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด (นอรแมล)
N2 = ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก (นอรแมล)
V1 = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด (มิลลิลิตร)
V2 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร)
V3 = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ไทเทรต (มิลลิลติ ร)
m = น้ําหนักของเมมเบรน (กรัม)
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Ion exchange capacity = (0.005(25) – (100/10) × 0.005(7.7)) = 1.4339 meq/g
0.0802
6. คาการนําโปรตอน
ความหนาของเมมเบรน
ความกวางของเมมเบรน
ระยะหางระหวางลวดแพลทินัม
ความตานทาน
The area of membrane

=
=
=
=
=
=
σ =

0.0020
เซนติเมตร
1
เซนติเมตร
0.5
เซนติเมตร
32,024
โอหม
Membrane thickness × Membrane
0.0020 × 1 = 0.0020 ตารางเซนติเมตร

1 ⎛ l ⎞
⎜
⎟
R ⎝ A ⎠

σ = คาการนําโปรตอน (ซีเมนส/เซนติเมตร)
R = ความตานทาน (โอหม)
L = ระยะหางระหวางลวดแพลทินมั (เซนติเมตร)
A = พื้นที่หนาตัดของเมมเบรน (ตารางเซนติเมตร)
σ = 1 × 0.5
= 0.0078 ซีเมนส/เซนติเมตร
32,024 × 0.0020
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