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บทคัดย่ อ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) มีการนามาใช้
งานอย่างกว้ างขวางในอุตสาหกรรมเคมี สลายตัวเมื่อ
ถูกความร้ อน มีความว่องไวต่อการทาปฏิกิริยาเคมีกบั
สารอินทรี ย์และกรดเข้ มข้ น จึงมักเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ก่อให้ เกิดไฟไหม้ และระเบิดอย่างรุ นแรง ในงานวิจยั นี ้
ได้ ศึกษาอัน ตรายทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 และ 10 โดยปริ มาตร
ด้ วยดิฟ เฟอเรนเชี ยลสแกนนิงแคลอริ มิ เตอร์ ที่ อัตรา
การเพิ่มอุณหภูมิ 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที
ผลการทดลองพบว่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 6 โดย
ปริ มาตร มีอณ
ุ หภูมิเริ่ มต้ นการสลายตัวทางความร้ อน
เท่ า กั บ 95.6, 98.1 แ ล ะ 101.0 อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส
ตามลาดับ และที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดยปริ มาตร
มีอณ
ุ หภูมิเริ่มการสลายตัวทางความร้ อนเท่ากับ 86.2,
90.2 และ 93.5 องศาเซลเซี ย ส ตามล าดับ จากการ
ทดลองแสดงให้ เห็ น ว่า ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่ มี
ความเข้ ม ข้ นสูง สลายตัวได้ ง่ายกว่าความเข้ ม ข้ นต่ า
อุณ หภูมิแอเดียบาติกที่เพิ่มสูงขึน้ จากการสลายตัวมี
ค่าค่อนข้ างต่า ดังนันเพื
้ ่อความปลอดภัยต่อการใช้ งาน
การเก็บรักษาและการขนส่งอย่างปลอดภัย การได้ รับรู้

Engineering Journal of Siam University

ข้ อ มู ล อัน ตรายทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์จงึ ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมาก
Abstract
Hydrogen peroxide (H2O2) has been
widely used in the chemical industry. It was
decomposed by heating. Agility to react
chemically of hydrogen peroxide was organic
compounds or concentrated acids. It was often a
major cause fire and explosion severely. In this
research, thermal hazard of hydrogen peroxide
at concentrations 6 and 10 %v/v were studied by
differential scanning calorimetry (DSC). The
various tests were conducted by heating rates at
6, 8 and 10 °C/min. The test results showed that
hydrogen peroxide concentration of 6% v/v, the
onset temperatures were 95.6, 92.1 and 101.0
ºC, respectively. At the concentration of 10%
v/v, the onset temperatures were 86.2, 90.2 and
93.5 ºC, respectively. The experiments showed
that high concentration of hydrogen peroxide
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โซอิ ล เปอร์ อ อกไซด์ (Benzoyl peroxide, C14H10O4)
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, H2O2)
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มีสถานะเป็ นของเหลว
ใส มี จุดเดือดอยู่ที่ 150 องศาเซลเซี ยส มี หมู่ฟั งก์ ชั่น
เป็ น –O–O– ซึ่ ง สลายตัว ได้ ง่ า ย เป็ นสารออกซิ ไ ดซ์
อย่างรุ นแรง (Strong oxidizing agent) [3] โดยทั่วไป
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่มีความเข้ มข้ นมากกว่าร้ อย
ละ 20 เมื่ อสัม ผัสกับวัตถุที่เผาไหม้ ได้ (Combustible
material) อาจทาให้ เกิดไฟลุกไหม้ หรื อระเบิดได้ การ
สลายตัว ของไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ท าให้ เกิ ด น า้
ออกซิ เ จนและความร้ อน [4] การสลายตั ว ของ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์อาจมีสาเหตุจากการที่มีโลหะ
จาพวกเหล็ก ทองแดง โครเมียม หรื อฝุ่ นผงของวัตถุที่
เผาไหม้ ได้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์นามาใช้ เป็ นสาร
ฟอกขาวในอุตสาหกรรมเส้ นใย อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่ องส าอาง เป็ น
สารออกซิ ไ ดซ์ ส ารตัง้ ต้ น ของการผลิ ต พอลิ เมอร์ ใ น
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็ นสารกาจัดกลิ่น ลดความ
เป็ น พิ ษ ควบ คุ ม ป ริ ม าณ ตะกอน แบ คที เรี ยใน
กระบวนการบาบัดน ้าเสีย [5]
ในขัน้ ต้ นแนวทางในการพิจ ารณาความเป็ น
อันตรายทางความร้ อนของวัตถุอนั ตรายประกอบด้ วย
การพิ จารณาหมู่ฟั งก์ ชันของวัตถุอันตรายที่ เป็ นวัตถุ
ระเบิ ด วัต ถุ อัน ตรายที่ เข้ ากั น ไม่ ไ ด้ ใช้ จัด เก็ บ วัต ถุ
อั น ตรายให้ เกิ ด ความปลอดภั ย สมดุ ล ออกซิ เจน
(Oxygen balance) ใช้ เป็ นดัช นี ก ารปล่ อ ยปริ ม าณ
ออกซิ เ จนออกมาจากวั ต ถุ อั น ตราย โป รแกรม
CHETAH ใช้ ประเมินความร้ อนที่ เกิดการสลายตัวของ
วัตถุอนั ตรายออกมาปริ มาณมากที่สุด ซึ่งสามารถใช้

decomposed easier than low concentration.
Increasing adiabatic temperature from
decomposition was still relatively low. To know
data, the thermal hazards for hydrogen peroxide
were necessary to use, to store and to transport
safety.
1. บทนา
ส า รเค มี ทุ ก ช นิ ด จั ด เป็ น วั ต ถุ อั น ต รา ย
(Hazardous material) ซึ่ ง มี ค ว า ม เป็ น อั น ต ร า ย
แตกต่างกัน พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
ได้ มี ก ารจัด แบ่ ง วัต ถุอัน ตรายออกเป็ น 10 ประเภท
ดังต่อไปนี ้ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และ
วัตถุเปอร์ ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้ เกิดโรค วัตถุ
กัม มัน ตรั ง สี วัต ถุที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
พันธุ กรรม วัตถุกัดกร่ อน วัตถุที่ก่อให้ เกิ ดการระคาย
เคือง และวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็ นเคมีภัณฑ์ หรื อสิ่ง
อื่ น ใดที่ อ าจท าให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ บุ ค คล สัต ว์ พื ช
ทรัพย์หรื อสิ่งแวดล้ อม [1]
วั ต ถุ อ อ ก ซิ ได ซ์ (Oxidizing substances)
หมายถึงวัตถุที่สามารถให้ ออกซิเจนออกมาโดยที่วตั ถุ
นีไ้ ม่จาเป็ นต้ องเกิดการเผาไหม้ หรื อเป็ นวัตถุที่ทาให้
เกิดขบวนการออกซิเดชัน (Oxidation) มีผลทาให้ วตั ถุ
ออกซิไดซ์ เพิ่ม ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดไฟไหม้ และการ
ระเบิดอย่างรุ นแรง เมื่อมีวัตถุอันตรายชนิดอื่นวางไว้
ใกล้ เคียง [2] ตัวอย่างวัตถุออกซิไดซ์ได้ แก่แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium nitrate, NH4NO3) แคลเซี ย ม
คลอเรต (Calcium chlorate, Ca(ClO3)2) โพแทสเซียม
ไดโครเมท (Potassium dichromate, K2Cr2O7) เบน
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2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 สารเคมี
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ
30 โดยปริมาตร เกรดวิเคราะห์ ผลิตจากบริษัท Merck
นามาใช้ ในการประเมินอันตรายทางความร้ อน
2.2 การทดลอง
นาไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ความเข้ ม ข้ นร้ อย
ละ 6 และ 10 โดยปริ มาตร ปริ มาณ 5 มิลลิกรัม ใส่ลง
ใน ค รู ซิ เ บ ล ช นิ ด ค วาม ดั น ป าน ก ล าง (Medium
crucible pressure) ปิ ดฝาให้ สนิทด้ วยชุดอัดครู ซิเบล
จากนันน
้ าไปเข้ าเครื่ องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอ
ริ มิ เตอร์ (บริ ษั ท Mettler Toledo รุ่ น DSC 1 ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ) โดยใช้ โปรแกรม STARe ส าหรั บ
ด าเนิ น การทดลอง โดยตัง้ สภาวะการทดลองจาก
อุณ หภูมิ 25-125 องศาเซลเซี ยส เปลี่ ยนแปลงอัตรา
การให้ ความร้ อนเป็ น 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อ
นาที จากนั น้ ประมวลผลหาอุ ณ หภู มิ เริ่ ม ต้ นการ
สลายตัว อุณ หภู มิ สูง สุด ของการสลายตัว และการ
เปลี่ยนแปลงเอนทาลปี

ประเมินวัตถุอนั ตรายชนิดเดียว หรื อ การเกิดปฏิกิริยา
เคมีของวัตถุอนั ตราย [6]
ดิฟ เฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ มิ เตอร์ เป็ น
เครื่ องมือวิเคราะห์เชิงปริ มาณที่ถูกใช้ อย่างแพร่หลาย
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี
สาหรับผลิตพลาสติก นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมผลิต
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อาหารและยาก็มีการใช้ งานดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง
แคลอริ มิเตอร์ อย่างแพร่ หลาย [7] ข้ อมูลที่ได้ จากดิฟ
เฟอเรนเชี ยลสแกนนิงแคลอริ มิ เตอร์ ที่ มี การนาไปใช้
งานโดยทั่ ว ไปประกอบด้ วย อุ ณ ภู มิ หลอมเหลว
(Melting temperature) อุณ หภู มิ ก ารเปลี่ ย นสถานะ
คล้ ายแก้ ว (Glass Transition Temperature, Tg) เป็ น
ต้ น ในขณะที่ข้อมูลทางด้ านความปลอดภัยของวัตถุ
อันตรายก็สามารถวิเคราะห์จากดิฟเฟอเรนเชียลสแกน
นิ ง แคลอริ มิ เตอร์ ไ ด้ เช่ น กัน [8] ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
อุณ หภู มิ เริ่ ม ต้ น การสลายตัว (Onset temperature,
To) อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ของการสลายตั ว (Maximum
temperature, Tp) อุณ หภูมิ สุดท้ ายของการสลายตัว
(End temperature, TE) ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลง
เอนทาลปี (Enthalpy change, ∆H)
ดัง นัน้ ในงานวิจัย นี ม้ ี ค วามสนใจที่ จ ะศึกษา
อันตรายทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ซึ่ง
เป็ นสารออกซิไดซ์ ที่มี ความเป็ นอันตรายค่อนข้ างสูง
ข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองด้ วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกน
นิ ง แคลอริ มิ เ ตอร์ น ามาอธิ บ ายพลั ง งานกระตุ้ น
(Activation energy, Ea) และความมี เสถี ยรภาพทาง
ความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ผลความเข้ มข้ นของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
การสลายตัว ของไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 โดยปริ มาตร ภายใต้ อัตราการ
ให้ ความร้ อนที่ 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ดัง
แสดงในรู ป ที่ 1 (a) ผลการทดลองพบว่า ไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ มี อุณ หภูมิ เริ่ ม ต้ น การสลายตัว เท่ากับ
95.6, 98.1 และ 101.0 องศาเซลเซี ยส ตามล าดับ มี
อุณ หภู มิ สูง สุ ด ของการสลายตัว เท่ า กับ 95.8, 98.5
และ 101.6 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ในขณะที่ การ
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เปลี่ยนแปลงเอนทาลปี มีค่าเท่ากับ -64.2, -1.0 และ 0.5 จูลต่อกรัม ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการศึกษาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดยปริ มาตร ที่อตั รา
การให้ ความร้ อนที่ 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 (b) จากผลการทดลองพบว่ า
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ มีอณ
ุ หภูมิเริ่ มต้ นการสลายตัว
เท่ า กั บ 86.2, 90.2 แ ล ะ 93.5 อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส
ตามล าดับ อุณ หภู มิ สูง สุด ของการสลายตัว เท่า กับ
86.6, 90.6 และ 94.0 องศาเซลเซี ย ส ตามล าดั บ
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี มีคา่ เท่ากับ -0.7,
-0.9 และ -0.1 จู ล ต่ อ กรั ม ตามล าดั บ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1 งานวิ จัย ของ Chi และคณะ [9] รายงาน
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดย

น ้าหนัก มีอณ
ุ หภูมิเริ่ มต้ นการสลายตัว อุณหภูมิสงู สุด
ของการสลายตัว เท่ากับ 70 และ 75 องศาเซลเซี ย ส
ตามลาดับ ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี มีค่า
เท่ากับ -270 จูลต่อกรัม
เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์มีความเข้ มข้ นค่อนข้ างต่า ทาให้ ไม่สามารถ
สัง เกตเห็ น พี ค การสลายตัว ได้ ชัด เจน ดัง นั น้ จึ ง น า
อุ ณ หภู มิ ณ ต าแหน่ ง พี ค การดู ด ความร้ อนของ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มาประเมินอันตรายทางความ
ร้ อน แทนพี ค การคายความร้ อน ซึ่ ง ข้ อ มูล ดัง กล่า ว
สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินอันตราย
ทางความร้ อนแทนพีคการคายความร้ อนได้ โดยศึกษา
หาค่าพลังงานกระตุ้น ความรุ นแรงของการสลายตัว
และโอกาสในการเกิดระเบิดทางความร้ อน

(a)

(b)

รูปที่ 1 DSC เทอร์ โมแกรมการสลายตัวทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น % v/v: (a) 6 และ (b) 10
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จากดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริ มิเตอร์
Concentration of H2O2
(% v/v)
6

10

Heating rate
(ºC min-1)
6
8
10
6
8
10
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T0
(ºC)
95.6
98.1
101.0
86.2
90.2
93.5

TP
(ºC)
95.8
98.5
101.6
86.6
90.6
94.0

TE
(ºC)
96.5
100.9
104.2
88.2
93.8
95.3
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∆H
(J g-1)
-64.2
-1.0
-0.5
-0.7
-0.9
-0.1

Ea
(kJ mol-1)
95.7

71.9

3.2 การหาพลังงานกระตุ้นของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์
จากข้ อมู ล ในตารางที่ 1 สามารถค านวณ
พลังงานกระตุ้น ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร ได้ จากสมการที่
(1) ดังนี ้ [10]

95.7 และ 71.9 กิโลจูลต่อโมล ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 อธิบายได้ ว่าไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 6 โดยปริมาตร เกิดปฏิกิริยาได้ ยากกว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 โดย
ปริมาตร
1.2

A Ea
R

- 2.315 -

0.4567 E a
RT

(1)

1.0

log (Heating rate)

log β = log

ซึ่งค่าความชันสามารถหาได้ จากการพล็อต
กราฟจากความสัม พัน ธ์ ระหว่าง log β กับ 1000/T
ดัง นั น้ พลั ง งานกระตุ้ นของการสลายตัว สามารถ
คานวณได้ จากสมการที่ (2)
-0.4567

Ea
R

= Slope

y = -3.9607x + 11.794
R2 = 0.9996

y = -5.2641x + 15.059
R2 = 0.9884

0.6
0.4
0.2
0.0
2.66

2.68

2.70

2.72

2.74

2.76

2.78

2.80

1000/Tp

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง log β กับ 1000/Tp ของไฮโด
เจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ น % v/v: ■ 6 และ ▲ 10

(2)

เมื่อ β หมายถึงอัตราการให้ ความร้ อน (องศาเซลเซียส
ต่อนาที) Ea หมายถึงพลังงานกระตุ้น (กิโลจูลต่อโมล)
A ห ม า ย ถึ ง Pre-exponential factor (วิ น า ที ) R
หมายถึงค่าคงที่แก๊ ส (8.3 จูลต่อโมลเคลวิน) และ α
หมายถึงค่าคงที่ (ต่อเคลวิน-วินาที)
ผลการศึกษาพลังงานกระตุ้นของไฮโดรเจน
เปอร์ อ อกไซด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 6 และ 10 โดย
ปริมาตร ที่อตั ราการให้ ความร้ อนที่ 6, 8 และ 10 องศา
เซลเซียสต่อนาที จากการพล็ อตกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง log β กับ 1000/Tp ได้ ความชันของไฮโดรเจน
เปอร์ อ อกไซด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ 6 และ 10 โดย
ปริ ม าตรมี ค่ า เท่ า กั บ -5.2641 และ
-3.9607
ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 นามาคานวณพลังงาน
กระตุ้น การสลายตัว ของไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 และ 10 โดยปริ มาตร ได้ เท่ากับ
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0.8

3.3 การประเมิ น ความรุ น แรงและโอกาสการ
ระเบิดทางความร้ อนของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองสามารถคานวนหา
การเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิ ที่เพิ่มสูงขึน้ ภายใต้ สภาวะ
แอเดียแบติกเขียนได้ ดงั สมการที่ (3) และเวลาสูงสุด
ของการระเบิดทางความร้ อนภายใต้ สภาวะแอเดียแบ
ติก (Time to maximum rate adiabatic (TMRad) เพื่ อ
ใช้ ประเมิ นการเกิ ดปฏิ กิริยาในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ที่
อาจเกิ ดขึน้ ในอุตสาหกรรมเคมี จ ากการทาปฏิ กิริยา
ทางความร้ อนเขียนได้ ดงั สมการที่ (4) [11]
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∆Tad =

- H
Cp

(3)

TMRad=

C pRTo2

(4)

q0E a
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ละ 10 โดยปริ ม าตร มี เวลาสูงสุด ของการระเบิดทาง
ความร้ อนภายใต้ สภาวะแอเดียแบติกเท่ากับ 135, 106
และ 114 วินาที ตามลาดับ
จากข้ อมูลการทดลองสามารถอธิ บายได้ ว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 และ
10 โดยปริมาตร ไม่ได้ มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงของ
การสลายตัวทางความร้ อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ
อุณหภูมิอะเดียบาติกของปฏิกิริยาการสลายตัวยังมีคา่
ค่อนข้ างต่า ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ที่ ความเข้ ม ข้ น ดังกล่าว ไม่มี ค วามสามารถที่ จ ะเป็ น
อันตรายทางความร้ อนได้ ดังนัน้ การประเมิ น โอกาส
การระเบิดทางความร้ อน จึงไม่จาเป็ นต้ องพิจารณาถึง
เวลาสูงสุดของการระเบิดทางความร้ อนภายใต้ สภาวะ
แอเดียแบติก เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิที่
เพิ่มสูงขึ ้นภายใต้ สภาวะแอเดียบาติกน้ อยกว่า 50 เคล
วิน [4]
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การสลายตัวของไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์มีความว่องไวต่อสิ่งเจือปนและอุณหภูมิ
หากได้ รับความร้ อนหรื อติดไฟจะให้ ออกซิเจนที่ ช่วย
เพิ่มความสามารถในการติดไฟ ทาให้ เกิดการเผาไหม้
ของสารอื่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ เคี ย ง แม้ จะอยู่ ใ นที่ ซึ่ ง ไม่ มี
ออกซิเจนก็ตาม และในกรณีวางไว้ บริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิ
สูง อาจทาให้ ภ าชนะที่บรรจุเกิ ดการระเบิดได้ ดังนัน้
การเก็บรักษาควรเป็ นไปด้ วยความระมัดระวังและแยก
เก็บให้ ห่างจากสารเคมีที่ไม่สามารถเข้ ากันได้ เช่นกรด
เบส และเกลือของโลหะ ตลอดจนตัวทาละลายอินทรี ย์

เมื่ อ ∆Tad หมายถึงการเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิ ที่เพิ่ ม
สู ง ขึ น้ ภายใต้ สภาวะแอเดี ย บาติ ก (เคลวิ น ) ∆H
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงเอนทัล ปี (จูล ต่อโมล) Cp
หมายถึง ความจุค วามร้ อนเฉลี่ ย ของสารผลิ ต ภัณ ฑ์
ผสม (จูลต่อโมล-เคลวิน) q0 หมายถึงกาลังทางความ
ร้ อนจ าเพาะของปฏิ กิ ริ ย าการสลายตั ว (วั ต ต์ ต่ อ
กิ โ ลกรั ม ) และ T0 หมายถึ ง อุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม ต้ นการ
สลายตัว (เคลวิน)
ค่ า การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ น้
ภายใต้ ส ภาวะแอเดี ยบาติก บ่งบอกถึงความรุ น แรง
(Impact) ของการสลายตัว ผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ ้น
ภายใต้ สภาวะแอเดี ย บาติ ก ของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 โดยปริ มาตร ที่อตั รา
การให้ ความร้ อน 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที
มี ค่ า เท่ า กั บ 15.7, 0.2 และ 0.1 เคลวิ น ตามล าดับ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ ม ข้ นร้ อยละ 10 โดย
ปริ ม าตร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ น้
ภายใต้ สภาวะแอเดียบาติกเท่ากับ 0.2, 0.2 และ 0.1
เคลวิน ตามลาดับ
ในขณะที่เวลาสูงสุดของการระเบิดทางความ
ร้ อนภายใต้ ส ภาวะแอเดี ย แบติ ก บ่ ง บอกถึ ง โอกาส
(Probability) ในการเกิ ด ของปฏิ กิ ริย าที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุม ได้ แสดงในตารางที่ 2 พบว่าไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 โดยปริ มาตร มีเวลา
สูง สุด ของการระเบิ ด ทางความร้ อนภายใต้ ส ภาวะ
แ อ เดี ย แ บ ติ ก เท่ า กั บ 144, 99 แ ล ะ 89 วิ น า ที
ตามลาดับ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อย
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ตารางที่ 2 ผลการคานวณ q, TMRad และ ∆Tad ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
Heating Rate
(ºC min-1)
6
8
10

Concentration H2O2 6% v/v
q (W kg-1) ∆Tad (K) TMRad (s)
-354.2
15.7
144
-520.5
0.2
99
-590.1
0.1
89

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ รับ เงิ น ทุ น สนั บ สนุน จากคณะ
วิท ยาศาสตร์ ป ระยุก ต์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้ าพ ระนครเหนื อ (มจพ .) เลขที่ สั ญ ญ า
5941102

4. สรุปผลการทดลอง
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่มี ความเข้ มข้ นร้ อย
ละ 10 โดยปริ ม าตร สามารถสลายตัว ได้ ง่ า ยกว่ า
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่มีความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 โดย
ปริ ม าตร เนื่ องจากอุณ หภูมิ เริ่ ม ต้ นของการสลายตัว
เกิดได้ เร็ วกว่า ค่าพลังงานกระตุ้น ของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร
มีคา่ เท่ากับ 95.7 และ 71.9 กิโลจูลต่อโมล ตามลาดับ
ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่า ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่ ค วาม
เข้ มข้ นต่ามีการเกิดปฏิกิริยาได้ ยากกว่าไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่มีความเข้ มข้ นสูง
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ
6 แ ล ะ 10 โด ย ป ริ ม า ต ร มี ค ว า ม เสี่ ย ง ใน ก า ร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ ไ ม่ รุ น แรง เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ น้ ของ
อุณหภูมิอะเดียบาติกของปฏิกิริยาการสลายตัวยังมีคา่
ค่อนข้ างต่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าไฮโดรเจนที่ความ
เข้ มข้ นต่าจะไม่มีความเป็ นอันตรายที่รุนแรง แต่การใช้
งานและการเก็บรักษาควรเป็ นไปด้ วยความระมัดระวัง
เพราะสารนี ้ยังมีสมบัติเป็ นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงและ
ยังมีฤทธิ์กดั กร่อน หากได้ รับการสัมผัสแม้ ในปริมาณที่
เล็กน้ อยก็ ทาให้ เกิดการระคายเคือง หรื อแสบผิวหนัง
ได้
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Concentration H2O2 10% v/v
q (W kg-1) ∆Tad (K)
TMRad(s)
-437.
0.1
135
-572.1
0.2
106
-537.7
0.1
114
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