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52311314 : สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 
คาํสาํคญั : ซีโอไลตม์าตราฐานชนิด  A / การดูดซบั / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์/ ก๊าซไนโตรเจน 
 ภาวณี  ตาลเถือน : การดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนในก๊าซผสมสงัเคราะห์ 
ดว้ยซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ. ดร.กณัฑรีย ์ ศรีพงศพ์นัธ์ุ. 103 หนา้.  
 
 งานวิจยันีทดลองประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนในก๊าซผสม
สงัเคราะห์ (CO2:N2 = 40:60) ดว้ยซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลตซึ์งปรับปรุงคุณภาพดว้ยวิธีการตงักวน
ในสารละลายเกลือคลอไรด์แต่ละชนิด ไดแ้ก่ LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และ CaCl2.2H2O ทีความเขม้ขน้ 1, 3 และ 
5 โมลต่อลิตร โดยทดสอบกบัคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว ทีอุณหภูมิหอ้ง (27 องศาเซลเซียส) ปัจจยัต่างๆ 
ทีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ความดนั (1, 2 และ 3 บรรยากาศ) อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก (0.14, 0.16, 0.2, 
0.25, 0.28, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1, และ 2) ผลของไอออนบวก (Li+, K+, Cs+, Mg2+ และ Ca2+) เวลาสัมผสั (0-200 
นาที) พบว่าสภาวะทีเหมาะสมคือ ใช้ซีโอไลต์ 4A ทีปรับปรุงคุณภาพด้วยสารละลายลิเทียมคลอไรด์ทีความ
เขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร (Li-A) ให้ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนสูงสุด คือ 
ร้อยละ 95.39±0.01 และร้อยละ 49.07±0.02 ตามลาํดบั ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหล
ออกเท่ากบั 1 ระยะเวลาในการดูดซบั 15.35 นาที/รอบ ระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซทียงัสามารถใชไ้ดคื้อ 5 
รอบ 
     ส่วนผลการศึกษาการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไนโตรเจน และมีเทนในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ 
(N2:CO2:CH4 = 20:30:50) ดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ทีอุณหภูมิห้อง (27 องศาเซลเซียส) 
ดว้ยสภาวะทีเหมาะสมทีไดจ้ากการทดลองดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว พบวา่ คอลมัน์ A และ B ใช้
เวลาครบรอบการดูดซับ เท่ากันคือ 16 นาที/รอบ ระยะเวลาครบรอบทีสามารถใช้ในการดูดซับก๊าซสําหรับ
คอลมัน์ A และ B มีค่าเท่ากัน คือ 7 รอบ และมีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจน สาํหรับคอลมัน์ A เท่ากบัร้อยละ 98.73±0.02 และ 53.92±0.03 ตามลาํดบั และสามารถเพิมปริมาณก๊าซ
มีเทนได้ถึงร้อยละ 88.35±0.01   ส่วนคอลัมน์ B มีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ไนโตรเจน เท่ากบัร้อยละ 97.03±0.04 และ 53.76±0.01 ตามลาํดบั และสามารถเพิมปริมาณก๊าซมีเทนไดถึ้งร้อยละ 
87.87±0.01   อีกทงัพบว่า การใชเ้ครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์มีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นก๊าซชีวภาพสงัเคราะห์สูงกวา่การดูดซบัดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว  
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52311314 : MAJOR : ENVIRONMENTAL SCIENCE 

KEY WORD : STANDARD ZEOLITE 4A / ADSORPTION / CARBON DIOXIDE / NITROGEN 

          ADSORPTION OF CARBON DIOXIDE AND NITROGEN IN THE MIXTURE OF  

SYNTHETIC GAS ON  STANDARD ZEOLITE 4A. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. GUNTHAREE 

SRIPONGPUN, Ph.D. 103 pp.  
 

                 This research studied the adsorption efficiency of carbon dioxide and nitrogen gases in the mixture 

of synthetic gas (CO2:N2 = 40:60) by using standard zeolite A and standard zeolite A modified by ion 

exchange of NaA zeolite with alkali cations of 1, 3 and 5 M chloride salt solutions (LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 and 
CaCl2) during stirring process. The adsorption test on these zeolite adsorbents were performed by using single 

adsorption column at room temperature (27 C). The parameters including adsorbent type (Li+, Na+ K+, Cs+ , 

Mg2+ and Ca2+), pressure level (1, 2 and 3 bar), the ratio of flow in to flow out (0.14, 0.16, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 

0.4, 0.5 0.6, 1 and 2), cycle time and cycle number on the capacity of gas adsorption were investigated in this 

study. The preferential adsorption condition from this study were modified zeolite 4A with 1M lithium chloride 

solution (Li-A), pressure level at 3 atm, the ratio of flow in to flow out was 1, cycle time of CO2 adsorption was 

15.35 min and 5 cycles on the capacity of CO2 adsorption.  

 The appropriated conditions from the previous adsorption test by single column were applied to 

adsorption test of carbon dioxide, nitrogen and methane gases in the synthetic biogas (N2:CO2:CH4 = 20:30:50) 

on Li-A modified zeolite adsorbents by using pressure swing with two columns. The same cycle time (16 min) 

and the same 7 cycles on the capacity of CO2 adsorption for column A and B were obtained. The highest 

adsorption efficiency of CO2 and N2 by using the modified zeolite Li-A for column A was 98.73±0.02 and 

53.92±0.03%, respectively and CH4 content was increased up to 88.35±0.01%.  While those values for column 

B were 97.03±0.04 and 53.76±0.01%, respectively and CH4 content was increased up to 87.87±0.01%. 

Therefore, pressure swing with two columns can adsorbed CO2 more than single column. 
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