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การเตรียมผงไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) โดยวิธีไฮโดรเทอรมอล สารตั้งตนที่ใช คือ ไททาเนียมไอโซโพร-พอก
ไซด (Ti[OCH(CH3)2]4) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) และกรดไนตริก (HNO3) สารละลายผสมสุดทายมีคา ความเปน
กรด-ดาง เทากับ 1 ใหความรอนในชุดไฮโดรเทอรมอลที่อณ
ุ หภูมิ 80 และ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2–6 ชั่วโมง ศึกษา
การเปลีย่ นแปลงวัฏภาคของผงไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) โดยเครื่องเอ็กซเรยดิฟแฟรกโตมิเตอร (XRD) พบวา เกิด
โครงสรางผสมของอนาเทสและรูไทล ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2–4 ชั่วโมง และเกิดโครงสรางเดี่ยวของอนาเทส
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2–6 ชั่วโมง โดยไมผา นขั้นตอน
การเผาแคลไซน ทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผงไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) โดยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) พบวา ขนาดอนุภาคอยูในชวง 0.2–0.5 ไมโครเมตร อนุภาคเกาะรวมกันคอนขางสูงและมีรปู ราง
ไมแนนอน จากการศึกษาการสลายตัวของฟนอลโดยผงไททาเนียมไดออกไซดดวยเครื่อง ยูว-ี วิสเิ บิล สเปกโตโฟโตมิเตอร
พบวา ผงไททาเนียมไดออกไซดที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอรมอล ที่อุณหภูมิ 80 องศา-เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง มี
ประสิทธิภาพในการสลายฟนอลไดดีกวาผงไททาเนียมไดออกไซดที่เตรียมไดโดยวิธี ไฮโดรเทอรมอล ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง (TH SarabunPSK 14 )
คําสําคัญ : ไททาเนียมไดออกไซด ไฮโดรเทอรมอล ฟนอล (TH SarabunPSK 14 )
Abstract: (TH SarabunPSK 14 หนา)
Titanium dioxide ( TiO2) powder was prepared by hydrothermal method using titanium
isopropoxide ( Ti[OCH( CH3) 2]4) , ammonium hydroxide ( NH4OH) and nitric acid ( HNO3) were used as the
starting materials. The final pH value of mixed solution was 1 and treated at 80 and 100 oC for 2–6h in a
hydrothermal vessel. The phase transition of TiO2 powder was studied by X-ray diffractometer (XRD). Multiphase of anatase and rutile were obtained at 80 oC for 2–4h without calcination step. A single-phase of
anatase structure was obtained at 80 oC for 6h and at 100 oC for 2–6h without calcination step. The
morphology of TiO2 powder was investigated by scanning electron microscope ( SEM) . The particle was

-2highly agglomerated and irregular in shape with the range of particle size 0.2–0.5 µm. The degradation of
phenol by TiO2 powder was studied by UV-Vis spectrophotometer. It was found that TiO2 powder prepared
by hydrothermal method at 80 oC for 2h was found more effective than TiO2 powder prepared by
o
hydrothermal
method
at
100
C
for
2h.
(TH SarabunPSK 14)
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ผงไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) .............................. (TH SarabunPSK 14 )
วิธีการทดลอง: (TH SarabunPSK 14 หนา)
สารตั้งตนที่ใช คือ ไททาเนียมไอโซโพรพอกไซด (Ti[OCH(CH3)2]4) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) และกรดไน
ตริก (HNO3) โดยเติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ลงในไททาเนียมไอโซโพรพอกไซดที่แชอยูในอางน้ําแข็ง เพื่อใหเกิด
เปนกรดไททานิก (Ti(OH)4 จากนั้น……………….. (TH SarabunPSK 14 )
ผลการทดลอง: (TH SarabunPSK 14 หนา)
รูปที่ 1 แสดงรูปแบบ XRD ของผงไททาเนียมไดออกไซด ที่ไดจากการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอรมอล ที่อุณหภูมิ
80-100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-6 ชั่วโมง พบวา ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-4 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 1 (ก
และ ข) เกิ ดโครงสรางผสมในรูป แบบของอนาเทสและรูไทล สวนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป นเวลา 6 ชั่วโมง เกิด
โครงสรางในรูปแบบของอนาเทสเพียงอยางเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 21-1272 [2] และ
21-1276 [3] สวนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-6 ชั่วโมง รูปที่ 1 (ง, จ และ ฉ) เกิดโครงสรางเดี่ยวแบบอนาเทส เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 21-1272 [2]
รูปที่ 2 แสดง SEM ของผงไททาเนียมไดออกไซด ที่ไดจากการเตรียมโดยวิธไี ฮโดรเทอรมอล ที่อุณหภูมิ 80-100
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-6 ชั่วโมง พบวา ขนาดอนุภาคอยูในชวง 0.2-0.5 ไมโครเมตร อนุภาคเกาะรวมกันและมีรูปรางไม
แนนอน โดยขนาดอนุภาคเฉลีย่ เพิม่ มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของการไฮโดรเทอรมอลและเวลาเพิ่มขึ้น ...... (TH SarabunPSK
14 )
วิจารณและสรุปผลการทดลอง: (TH SarabunPSK 14 หนา)
การเตรียมผงไททาเนียมไดออกไซดโดยวิธไี ฮโดรเทอรมอล หลังจากทําการไฮโดรเทอรมอลที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2-4 ชั่วโมง พบวา เกิดโครงสรางผสมของอนาเทสและรูไทลและเกิดโครงสรางเดีย่ วของอนาเทส ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง ........................... (TH SarabunPSK 14 )
กิตติกรรมประกาศ: (TH SarabunPSK 14 หนา)
โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการสรางปญญาวิทย ผลิตนักเทคโน (YSTP: SP52-NN03) สํานักงาน
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