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 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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                 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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ในปัจจุบนัภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสําคญัทีมนุษย์ทุกคนควรตะหนักถึง อีกทงัยงั
ส่งผลต่อสิงแวดลอ้มทวัโลกอีกมากมายซึงมีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจก ทีเกิดจากกิจกรรม และ
การประกอบอาชีพของมนุษย ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึงทีมีปริมาณ
สูงกวา่ก๊าซเรือนกระจกชนิดอืนๆ ในปัจจุบนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดเ้พิมขึนอยา่งต่อเนือง  ซึง
มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาเชือเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน นาํมนั ก๊าซธรรมชาติ หรือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน) ส่งผลให้ระดบัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบนันนัสูงขึน ซึง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีมากขึนนีไดเ้พิมการกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลกของเรามากขึนเรือยๆ 
เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซทีสะสมพลงังานความร้อนในบรรยากาศโลกมากทีสุด และ
มีผลทาํให้อุณหภูมิของโลกสูงขึนมากทีสุดจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อน (นิตยา, 2533) จากกระแส
ความตืนตวัของภาวะโลกร้อนเป็นเหตุให้มีการพฒันากระบวนการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การกลัน (distillation) การสกัด (extraction) การแยกด้วยเยือแผ่น 
(membrane separation) และการดูดซบั (adsorption) เป็นตน้ การดูดซบั เป็นวิธีทีทีใชแ้พร่หลายใน
อุตสาหกรรมแยกก๊าซ สําหรับเทคโนโลยีการดูดซบั การดูดซบัแบบคอลมัน์ดูดซบัก๊าซไดรั้บความ
สนใจในการใชแ้ยกและดกัจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพราะใชพ้ลงังานนอ้ย และเสียค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินการตาํ เมือเปรียบเทียบกบัวิธีการดูดซบัก๊าซแบบอืนๆ วิธีการดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์ดูด
ซบั ตอ้งอาศยัตวัดูดซบัทีพืนผิวมีรูพรุน ขนาดเล็กจาํนวนมากเพือเพิมพืนทีผิวในการดูดซบัไดม้าก
ยงิขึน (จิตตเสน, 2541) 
 ซีโอไลตจ์ดัเป็นวสัดุดูดซบัชนิดหนึงทีมีรูพรุนขนาดเล็ก เหมาะสําหรับเป็นวสัดุดูดซบั
โมเลกุลก๊าซทีมีขนาดต่างๆ เนืองจากซีโอไลตมี์ความจาํเพาะเจาะจงต่อการคดัแยกก๊าซแต่ละชนิด 
และมีขนาดของพืนผวิทีแตกต่างกนัสาํหรับการดูดซบัก๊าซ ซีโอไลตเ์ป็นสารดูดซบัประเภทหนึงทีมี
ประโยชน์ และมีมูลค่าสูงในระดบัอุตสาหกรรมเคมี เนืองจากซีโอไลตมี์จุดเด่นในหลายๆดา้น เช่น 
ใชเ้ป็นสารแลกเปลียนอิออน สารลดความกระดา้งของนาํ สารกรองแยกโมเลกุล สารจบัโลหะหนกั
สารเร่งปฏิกิริยา สารดูดความชืน ก๊าซพิษ สารอาหาร นาํ ก๊าซ ตลอดจนโมเลกุลสารอินทรีย ์(van 
Bekkum, 2001) จากคุณสมบติัทีสาํคญัเหล่านีจึงมีการนาํซีโอไลตไ์ปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ เช่น 
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การแยกก๊าซ N2:CH4 โดยใช ้Clipnotilolite (HEU) (Martin et al, 2007) การแยกก๊าซ CO2, N2, O2

โดยใช ้activated carbon (Gomes et al, 2001) การคดัแยกก๊าซ N2, O2, CO2 และCH4 โดยใช ้β - 
zeolite การแยกก๊าซเพือผลิตก๊าซไนโตรเจนดว้ยตวัดูดซบัชนิดคาร์บอนโมเลกุลาร์ซีฟ (CMS) การ
ดูดซับไอตวัทาํละลายอินทรียเ์มทานอลไซลีนดว้ยตวัดูดซบัซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 และการดูดซับ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ดว้ยตวัดูดซบัชนิด Y สําหรับขอ้เสียของซีโอไลต์ คือ มีขอ้จาํกดัใน
การนาํไปใช้งาน เช่น โมเลกุลาร์ซีฟบางชนิดจะมีเหมาะสมกบัตวัถูกดูดซับบางชนิดเท่านัน ไม่
สามารถนาํไปใชง้านกบัตวัถูกดูดซบัอืนได ้และกระบวนการกาํจดัหลงัการใชง้านมีค่าใชจ่้ายสูงใน
การดาํเนินงาน แต่เนืองจากซีโอไลตมี์ขอ้ดีในการนาํไปใชป้ระโยชน์มากกวา่ อีกทงัยงัมีคุณสมบติัที
โดดเด่นมาก จึงไดน้าํซีโอไลตม์าใช้ในอุตสาหกรรมการแยกก๊าซเพือช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษาสมบติัพืนฐานของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต ์4A ซึงปรับปรุง
คุณภาพดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นผลึก พืนผิว พืนทีผิว 
องคป์ระกอบของธาตุ ความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ
ความเขน้ขน้ของธาตุในซีโอไลต ์
 2. ศึกษาชนิดของไอออนบวก (Li+, K+, Cs+, Mg2+ และ Ca2+) ต่อประสิทธิภาพการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ด้วยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ทีกระตุน้ด้วย
วธีิการตงักวน (stirring) เพือทดสอบดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว 
 3. ศึกษาปัจจยัการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ไดแ้ก่ ความดนั 
อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก และระยะเวลาในการดูดซับก๊าซ ดว้ยซีโอไลต์มาตรฐาน
ชนิด 4A โดยทดสอบดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว 
 4. ศึกษาประสิทธิภาพของซีโอไลต์ในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจนในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์จากสภาวะทีเหมาะสม  โดยทดสอบดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบั
ความดนัแบบสองคอลมัน์ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ซีโอไลตมี์คุณสมบติัในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซไนโตรเจน  
2. ซีโอไลตส์ามารถเพิมประสิทธิภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ

ไนโตรเจน ไดโ้ดยการกระตุน้ดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด ์ 
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3. ปัจจยัต่างๆ คือ ความดนั อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก และระยะเวลาใน
การดูดซบั มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซบัการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน
ในก๊าซผสมสังเคราะห์ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กบัไนโตรเจน ดว้ยคอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบ
คอลมัน์เดียว 

4. สภาวะเหมาะสมทีได้จากการศึกษาการดูดซับก๊าซด้วยคอลัมน์ดูดซับก๊าซแบบ
คอลัมน์เดียว สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการดูดซับก๊าซดังกล่าวในก๊าซชีวภาพ
สังเคราะห์ โดยทดสอบดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์   
 
 ขอบเขตของการวจัิย 

 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนในก๊าซ
ผสมสังเคราะห์ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนในอัตราส่วนร้อยละ 40:60 ด้วย           
ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A โดยวิธีการตงักวน และทดสอบด้วยคอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์
เดียว และศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความดนั อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก และระยะเวลา
ในการดูดซับ สําหรับซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลตม์าตรฐานทีปรับปรุงคุณภาพดว้ย 
LiCl, KCl , CsCl, MgCl2 และ CaCl2  เป็นสารดูดซับก๊าซ แล้วนําสภาวะเหมาะสมทีได้ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนในก๊าซชีวภาพ
สังเคราะห์ดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ 
  
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการนาํวสัดุดูดซับก๊าซไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการแยกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นก๊าซชีวภาพ ทดแทนการใชส้ารเคมีประเภทเบส 
 2. เป็นแนวทางเลือกหนึงในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเพิมขึนในปัจจุบนั ทีเป็น
สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน 
 3. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใชซี้โอไลตที์ปรับปรุงคุณภาพ ในการเพิมคุณภาพของ
ก๊าซชีวภาพ ใหมี้ปริมาณก๊าซมีเทนสูงขึน 
 
ขนัตอนการศึกษา  
 1. สืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
 2. รวบรวมขอ้มูล 
 3. วางแผนการทดลองและเขียนโครงร่างวจิยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. ขออนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ 
 5. ทาํการทดลอง และวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจยัทีเหมาะสมในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ดว้ยซีโอไลตม์าตรฐาน ชนิด 4A และซีโอไลต์มาตรฐาน
ปรับปรุงคุณภาพ โดยวธีิตงักวน ศึกษาในก๊าซผสมสังเคราะห์ระหวา่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ไนโตรเจนร้อยละ (40:60) ทดสอบกบัคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว และเลือกผลของสภาวะ
ทีเหมาะสมศึกษากบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ห์ดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ 
 6. เรียบเรียงและเขียนวทิยานิพนธ์ 
 7. เสนอวทิยานิพนธ์เพือขอสอบ 
 8. สอบวทิยานิพนธ์ 
 9. แกไ้ขวทิยานิพนธ์ 
 10. ส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
 11. นาํเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี  
ทบทวนเอกสารและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) เป็นก๊าซในบรรยากาศ  ซึงหนึงโมเลกุล
ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอม และ ออกซิเจน 2 อะตอม คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึงใน
สารประกอบเคมีทีรู้จกักนัมากทีสุด มีสูตรเคมีเป็น CO  เมืออยู่ในสถานะของแข็ง เป็นก๊าซทีมี
ปริมาณมากเป็นอนัดบั 4 ในอากาศรองจากไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน (นิตยา, 2533) 
 คาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงทีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
โดยรวมตวักบัออกซิเจนทีเกิดจากการเผาไหมที้สมบูรณ์แลว้ไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซด ์ดงัสมการ 

C + O2                               CO2 

 คาร์บอนไดออกไซด์ยงัเกิดขึนไดห้ลายลกัษณะ เช่น จากการหายใจของสิงมีชีวิต หรือ
เป็นวตัถุดิบสําคญัในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช ซึงใช้คาร์บอนและออกซิเจนในการ
สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต พืชจะปล่อยก๊าซออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงออกมาสู่
บรรยากาศ ทาํให้สัตวไ์ดใ้ชอ้อกซิเจนในการหายใจ การใชค้าร์บอนไดออกไซด์ของพืชเป็นการลด
ก๊าซเรือนกระจกลงได ้เนืองจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหนึงทีเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์
เรือนกระจก 

1.1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซทีไม่มีสี ไม่มีกลิน และไม่มีพิษ มีความหนาแน่น .  

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในบรรยากาศประมาณร้อยละ  0.03 โดยปริมาตร โมเลกุล
ประกอบดว้ยพนัธะคู่ 2 พนัธะ (O=C=O) ไม่ติดไฟและไม่ทาํปฏิกิริยา คาร์บอนไดออกไซด์จะ
กลายเป็นของแข็งทีมีสีขาวทีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อน หาก
ตอ้งการทาํใหค้าร์บอนไดออกไซดเ์ป็นของเหลวตอ้งใชค้วามดนัไม่นอ้ยกวา่ 5.1 บรรยากาศ 

 คาร์บอนไดออกไซดส์ามารถละลายนาํไดร้้อยละ 1 และจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก ซึง
ต่อมาจะเปลียนรูปเป็นไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต ในช่วง 100 ปีระหวา่งปี พ.ศ. 2423 – 2523 

อุณหภูมิของโลกเพิมขึน 0.5 องศาเซลเซียส เนืองจากก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ และก๊าซเพอร์โรฟลูออโรคาร์บอน มีผลทาํให้คาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิดจากการเผาไหม้
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เชือเพลิงมีความเข้มข้นเพิมขึนเป็น 2 เท่า หรือ 560 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึงเป็น
คา ร์บอนไดออกไซด์ ที เ กิ ดจาการ เผาไหม้เ ชื อ เพ ลิ งของประ เทศ อุตสาหกรรม  และ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิดจากการตดัไม้ ทาํลายป่าของประเทศกาํลงัพฒันา ปริมาณคาร์บอนที
ปล่อยออกมาจากการใช้เชือเพลิง ถ่านหิน นาํมนั และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น 0.098, 0.079 และ 

0.056 กรัมคาร์บอน/กิโลคาลอรี ตามลาํดบั (ปรีดา, 2534) แต่ตวัเลขเหล่านีไม่เหมาะสําหรับประเทศ
ไทย เนืองจากปริมาณคาร์บอนทีเป็นองค์ประกอบในเชือเพลิงของแต่ละประเทศ มีค่าแตกต่างกนั
มาก โดยเฉพาะลิกไนต์และก๊าซธรรมชาติ มนุษยป์ลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
เพิมขึนระหว่าง 25-29 พนัล้านตนัต่อปี (คาร์บอน 1 ตนั สันดาปแล้วรวมกบัออกซิเจนเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ 3.66 ตนั) ในปีค.ศ. 1960 มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพียง 
316 ส่วนในลา้นส่วน แลว้เพิมขึนเป็น 353 ส่วนในลา้นส่วน ในปี ค.ศ.1988 ดงัรูปที 2.1 
 

 
รูปที 2.1 แนวโนม้การเพิมขึนของความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด ์(ppm) และแหล่ง
 เชือเพลิงฟอสซิล  
ทีมา: กรมวชิาการเกษตร (2554) 

 

1.2  ผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสภาพแวดล้อม 
      อุณหภูมิของโลกสูงขึน เนืองจากคาร์บอนไดออกไซด์จะดูดกลืนรังสีคลืนสันเอาไว ้ซึง

จะทาํใหเ้กิดผลกระทบดงันี 

      คาร์บอนไดออกไซด์ทีเพิมขึนร้อยละ 20 อาจทาํให้นําทะเลขยายตวั จึงส่งผลให้
ระดบันาํทะเลสูงขึนประมาณ 8-12 เซนติเมตร (ปรีดา, 2534) 



7 
 

 
 

 ผลกระทบต่อภูมิอากาศ อุณหภูมิระหวา่งขวัโลกและเส้นศูนยสู์ตรจะลดลง ทาํให้เพิม
ภาวะความกดดนัอากาศตาํ จึงทาํใหมี้ลมมรสุมแรง ฝนตกหนกั หิมะละลาย และเกิดพาย ุ

 ผลกระทบต่อแหล่งนํา  เมือโลกร้อนขึนอัตราการระเหยของนําบนดินและใน
มหาสมุทรเพิมขึนไอนาํในชนับรรยากาศเพิมสูงขึน ซึงไอนาํนีเองก็มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัก๊าซ
เรือนกระจก ก็ยงิทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนเพิมขึนอีก ทงัหมดนีมีผลต่อความกดอากาศของโลก ทาํให้
ในบางพืนที ทีแห้งแลง้ก็เกิดฝนตก บางพืนทีทีเคยฝนตกก็เกิดภาวะแห้งแลง้ แม่นาํ ลาํนาํแห้งขอด
เปลียนทิศทางการไหล เกิดฤดูกาลทีผดิปกติไปทวัโลก 

 ผลกระทบต่อเกษตรกรรม โดยคาร์บอนไดออกไซด์จะไปเร่งการเจริญเติบโตของพืช
ทาํใหพ้ืชบางชนิดอาจเกิดการปรับตวัไม่ทนัทาํใหสู้ญพนัธ์ุได ้

 ผลกระทบต่อแหล่งพลงังาน เช่น เกิดผลกระทบต่อการขุดเจาะนาํมนัในทะเล และ
มหาสมุทรเนืองจากเกิดพายแุละมรสุม 

 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั เนืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สามารถเขา้สู่
ร่างกายทางลมหายใจ จะเกิดอาการพิษเฉียบพลนัได ้ในกรณีทีก๊าซแทนทีออกซิเจนในบริเวณที
จาํกดั ทาํให้ปริมารออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ จะมีอาการหายใจติดขดั จนถึงอาการขาด
ออกซิเจน คือปวดศีรษะ วิงเวียน ความดนัสูง อตัราการเตน้ของหัวใจสูงขึน ถา้ความเขม้ขน้สูงถึง
ร้อยละ 12 หรือมากกวา่จะหมดสติภายใน 1-2 นาที (นิติยา, 2553) 
 

2. การดูดซับ 
 การดูดซบัเป็นวิธีการทีใชแ้ยกองคป์ระกอบทีตอ้งการออกจากของเหลวหรือก๊าซ และ

เป็นกระบวนการทีสะสมความเขม้ขน้ของอนุภาคทีผิวหนา้หรือระหวา่งผิวของสารสองสถานะ ไม่
ว่าจะเป็น ก๊าซกบัของเหลว ก๊าซกบัของแข็ง หรือ ของเหลวกบัของแข็ง โดยโมเลกุลทีถูกดูดซับ 
เรียกว่า ตวัถูกดูดซับ (adsorbate) ส่วนพืนผิวทีเป็นทีเกาะจบัสารถูกดูดซับ เรียกว่า ตวัดูดซับ 
(adsorbent) ซึงการเกาะติดบนพืนผิวดงักล่าวอาจดว้ยแรงทางกายภาพหรือดว้ยพนัธะเคมี ซึงขึนอยู่
กบัสมบติัของตวัถูกดูดซบั และสมบติัของตวัดูดซบั (Eckenfelder, 1996)  

2.1 กลไกการดูดซับ 
      การดูดซบัประกอบดว้ย  ระยะต่อเนืองกนัดงันี (รูปที 2.2) 

 ระยะที  โมเลกุลของตวัถูกดูดซบัจะเคลือนทีไปเกาะอยูร่อบนอกของตวัดูดซบั 

 ระยะที  โมเลกุลของตวัถูกดูดซบัจะแพร่กระจาย เขา้ไปในรูพรุนของตวัดูดซบั  
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 ระยะที  ตวัถูกดูดซับถูกดูดติดผิวรูพรุนของตวัดูดซับดว้ยแรงทางกายภาพหรือทาง
เคมีหรือแรงทงั  ประเภทพร้อมกนั (จุฑาทิพย,์ 2547) 

 

 
รูปที 2.2 กระบวนการดูดซบัของสารถูกดูดซบัในรูพรุนของสารดูดซบั 

ทีมา: กรองกาญจน์ (2530) 

 

2.1.1 การดูดซบัทางกายภาพ (Physical Adsorption) 

          การดูดซบัทางกายภาพเกิดจากแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของตวัดูดซบักบัตวัถูก
ดูดซับ  ซึงมีค่ามากกว่าแรงดึงดูดของสารทีถูกดูดซับในสารละลาย ดงันนัสารทีถูกดูซับจะยึดติด
แน่นบนผิวของตวัดูดซับ ถ้าตวัดูดซับมีความพรุนสูง ของเหลวหรือก๊าซจะซึมผ่านเขา้สู่ช่องว่าง
ภายในตวัดูดซบัได้ทีอุณหภูมิปกติและให้ความร้อนออกมาเล็กนอ้ย แต่มากกว่าความร้อนของการ
ควบแน่น เมือลดความดนัของระบบลงจะทาํให้ความสามารถในการดูดซบัลดลง และทาํให้ตวัถูก
ดูดซบัเคลือนทีออกจากตวัดูดซบั ปรากฎการณ์ช่วงนีเรียกวา่ การคายสารออก (desorption) ซึงเป็น
วิธีการนาํตวัดูดซับกลบัมาใช้ใหม่อีกครัง (reversible) การดูดซับแบบนีตวัถูกดูดซับไม่เกิดการ
เปลียนแปลงสมบติัทางเคมี การดูดซบัทางกายภาพบางครังเรียกวา่ van der Wall,s adsorption  

2.1.2 การดูดซบัทางเคมี (Chemical Adsorption or Chemisorption) 

         การดูดซบัทางเคมีขึนกบัตวัถูกดูดซับ และสภาวะแวดลอ้มทีเหมาะสมในการดูด
ซบั  พบวา่ทีอุณหภูมิปกติตวัถูกดูดซบับางชนิดจะไม่เกิดการดูดซบัทางเคมี แต่เมืออุณหภูมิเพิมขึน
จะสามารถเกิดการดูดซบัทางเคมีได ้ (ซึงแตกต่างจากการดูดซบัทางกายภาพ) การดูดซบัทางเคมีจะ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างตวัถูกดูดซับกบัตวัดูดซับได้เป็นสารประกอบทีพืนผิวของตวัดูดซับ ทาํให้
ปริมาณของตวัดูดซับลดลง  แต่ไม่ขึนกับความดันมากนัก และดูดซับตัวถูกดูดซับ/หนึงหน่วย
นาํหนกัของตวัดูดซบัไวไ้ดน้อ้ย เนืองจากการดูดซบัเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีบนพืนผิวจึงเกิดขึนได้
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บนพืนผิวบางแห่งเท่านนั ในขณะทีการดูดซบัทางกายภาพเกิดไดบ้นพืนผิวทงัหมด อีกทงัการดูด
ซบัทางเคมีจะไม่สามารถเกิดการคายสารออก เนืองจากตวัถูกดูดซบัมีการเปลียนแปลงทางเคมีและ
ปฏิกิริยาทีเกิดขึนเป็นแบบผนักลบัไม่ได ้(irreversible)  

2. 2 แรงทเีกยีวข้องกบัการดูดซับ (Adsorption Force) 
 แรงทางกายภาพไดแ้ก่ แรง van der Waal   ส่วนแรงไฟฟ้าเคมีเป็นผลมาจากการเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ในช่วงสันๆ ไดแ้ก่ แรงทีเกิดจากไฟฟ้าสถิตย ์(electrostatic force) บริเวณ
ผิวรอบนอกของสารประกอบ เช่น ion exchange ส่วนแรงเชิงซ้อน(complex force) บริเวณผิว
ด้านหน้าจะเกิดกลไกการแลกเปลียนลิแกนด์ (ligand exchange) พนัธะโควาเลนซ์ (covalent 

bonding) และพนัธะไฮโดรเจน (hydrogen bonding)  (รุ่งระว ีและ นิศา, 2536-2537) 
 ตวัอยา่งแรงทีเกียวขอ้งกบัการดูดซบั เช่น  
 2.2.1 แรง van der Waal 

         อะตอมทีอยู่อย่างอิสระหรือโมเลกุลทีไม่มีขวัสามารถเกิดแรงดึงดูดอ่อนๆได้
เนืองจากการเคลือนทีของอิเล็กตรอนอย่างไม่มีระเบียบในอะตอมหรือโมเลกุลนนั ทาํให้มีความ
หนาแน่นของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนแต่ละบริเวณภายในอะตอมหรือโมเลกุลไม่เท่ากนั มีผลให้เกิด
สภาพขวัขึน ละสามารถถูกดูดซับดว้ยตวัดูดซับได ้การดูดซบัประเภทนีมีพลงังานในการดูดซบัตาํ 
จึงเป็นการเกาะจบัด้วยแรงอ่อนๆ ดงันันการคายการดูดซับจะกระทาํได้ง่ายซึงเป็นข้อดี เพราะ
สามารถฟืนฟูสภาพของตวัดูดซบัไดง่้าย  

 2.2.2 แรงไฟฟ้าสถิตย ์(Electrostatic Force)  

          แรงไฟฟ้าสถิตยเ์ป็นแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลทีมีขวัเขา้ดว้ยกนั หรือระหวา่งสาร
ทีไม่มีขวักบัสารทีไม่มีขวั และสารทีมีขวักบัสารทีไม่มีขวัรูปที 2.3 

              Polar- Polar   Nonpolar- Nonpolar  Polar-Nonpolar 

 
รูปที 2.3 การดูดซบัของสารดูดซบัดว้ยแรงทางไฟฟ้าสถิต 

ทีมา: Szostak (1989) อา้งโดย เดชา (2552) 
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การดูดซบัของโมเลกุลทีมีขวั อาจเกิดจากการจดัเรียงโมเลกุล ทาํให้เกิดแรงดึงดูด
ระหวา่งโมเลกุลทีมีประจุตรงกนัขา้ม แต่แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลทีไม่มีขวั เป็นผลจากการกระจาย 

(dispersion effect) โดยโมเลกุลไม่มีขวัสามารถเปลียนเป็นไดโพลโมเลกุลได้เมืออิเล็กตรอน
เคลือนทีไปอยูด่า้นใดดา้นหนึงมาก และเมือมีโมเลกุลทีไม่มีขวั (เช่น อินทรียสาร และถ่านกมัมนัต)์ 
ทีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัเขา้มาก็จะเกิดแรงดึงดูดซึงกนัและกนั และมกัเป็นแรงทีอ่อน ส่วนแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลทีมีขวักบัโมเลกุลไม่มีขวั เป็นผลมาจากการเหนียวนาํ (induction effect) โดย
โมเลกุลทีมีขวัเขา้มาใกลโ้มเลกุลทีไม่มีขวั แลว้เหนียวนาํให้เกิดประจุทีตรงกนัขา้มซึงจะทาํให้เกิด
การดึงดูดซึงกนัและกนั (Dufour et al., 2001) 

2.2.3 แรงทางเคมี 

  แรงทางเคมีเป็นการยึดเหนียวระหว่างไอออนกบัตวัดูดซับ อาจเกิดเนืองจาก
ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน แรงทางเคมีมีลกัษณะทีสําคญั คือ เป็นพนัธะเคมีทีเกิดจาก
การใช้อิเล็กตรอนร่วมกนั หรือให้อิเล็กตรอนร่วมกนั หรือเกิดจากการแลกเปลียนอิเล็กตรอน มีผล
ทาํให้เกิดแรงยึดเหนียวกนัแรงกว่าแรงทางกายภาพ นอกจากนีแรงทางเคมียงัไม่สามารถเปลียน
กลบัไปมาได ้(irreversible) เพราะยดึเหนียวดว้ยแรงทีมากและมีการจบักนัเป็นสารประกอบทางเคมี 

2.3 ปัจจัยทมีีผลต่อการดูดซับ  
 ปัจจยัทีมีผลต่อการดูดซบั (Breck, 1974) เช่น  

2.3.1 ธรรมชาติของตวัดูดซบั  
         ธรรมชาติของตวัดูดซบัทีมีผลต่อการดูดซบั เช่น  
         พืนทีผิวเป็นสมบติัอยา่งหนึงทีมีผลต่อความสามารถในการดูดซับของตวัดูดซับ 

โดยความสามารถในการดูดซบัเพิมขึนเมือพืนทีผิวของตวัดูดซบัมากขึน อยา่งไรก็ตามพืนทีผิวของ
ตวัดูดซบัเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอทีจะอธิบายความสามารถในการดูดซบัไดดี้ โครงสร้างรูพรุนก็มี
ส่วนช่วยให้พืนทีผิวมีความสามารถในการดูดซบัเพิมขึน เพราะถา้ขนาดโมเลกุลของตวัถูกดูดซับ
สามารถเขา้ไปในรูพรุนของตวัดูดซบัไดก้ารดูดซบัก็จะเพิมขึน แต่ถา้ขนาดโมเลกุลของตวัถูกดูดซบั
ไม่สามารถเขา้ไปในรูพรุนของตวัดูดซบัได ้ความสามารถในการดูดซบัก็จะลดลง 

         ในกรณีทีตัวดูดซับไม่มีรูพรุนพืนทีผิวจะเพิมขึนเมือขนาดลดลงซึงทําให้
ความสามารถในการดูดซับเพิมขึน แต่ถ้าตวัดูดซับมีรูพรุนมากๆ พืนทีผิวทีใช้ในการดูดซับจะ
สัมพนัธ์กบัรูพรุนนี แต่ไม่ไดขึ้นกบัขนาดวตัถุ 

2.3.2 ธรรมชาติของตวัถูกดูดซบั   
  ธรรมชาติของสารถูกดูดซบัก็มีความสาํคญั เช่น 
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  ตวัถูกดูดซบัทีมีความสามารถในการละลายสูงจะถูกดูดซบัไดน้อ้ย เพราะก่อนที
จะเกิดกระบวนการดูดซบัจะตอ้งมีการทาํลายพนัธะระหวา่งตวัถูกละลายและตวัทาํละลายก่อน  

  เมือนาํหนกั และขนาดโมเลกุลของตวัถูกดูดซับเพิมขึน ความสามารถในการดูด
ซบัจะเพิมขึน เช่น ถา้โมเลกุลของตวัถูกดูดซบัเป็นสารอินทรีย ์เมือจาํนวนคาร์บอนอะตอมมากขึน
การดูดซับก็จะมากขึน เพราะการเพิมนาํหนกัโมเลกุลจะเป็นผลทาํให้ความสามารถในการละลาย
ลดลง 

  ความสามารถในการดูดซับจะลดลงเมือตวัถูกดูดซับมีขวั (polarity) เพิมขึน 
เพราะการมีขวัเพิมขึน จะทาํใหค้วามสามารถในการละลายของตวัถูกดูดซบัเพิมขึน 

2.3.3 สภาพแวดลอ้ม 

  สภาพแวดลอ้มก็สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการดูดซบั เช่น 
  การยึดเกาะระหว่างตวัดูดซับกบัตวัถูกดูดซับเกียวขอ้งกบัชนิดของพนัธะทียึด

เหนียวกนั ดงันนัการดูดซับจะเกิดได้มากหรือน้อยจึงขึนกบัอุณหภูมิทีใช้ทดลองดว้ย กล่าวคือถ้า
ปฏิกิริยาการดูดซบัเป็นชนิดคายความร้อนการดูดซบัจะมากขึนเมืออุณหภูมิลดลง ส่วนกรณีทีเป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน ความสามารถในการดูดซบัจะมากขึนเมืออุณหภูมิสูงขึน อย่างไรก็ตามการ
เปลียนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กนอ้ยไม่มีผลต่อการดูดซบั  

2.4 จลนศาสตร์ของการดูดซับ (Adsorption Kinetic)  
 การเคลือนทีโมเลกุลของตวัถูกดูดซับทีถูกดูดซับดว้ยตวัดูดซับทีมีรูพรุน สัมพนัธ์กบั
อตัราการเคลือนยา้ยโมเลกุล (rate of molecule transfer) ของสารละลาย สามารถอธิบายไดด้งันี 
(Eckenfelder, 1996) 

   ขนัแรก เป็นการขนส่งโมเลกุลของตวัถูกดูดซับจากสารละลายโดยวิธีการแพร่ไปยงั
พนืผวิภายนอกของชนัของเหลวบางๆทีหุม้อยูที่ผิวของตวัดูดซบัเรียกวา่ การแพร่ภายนอก (external 

of film diffusion) 

 ขนัทีสอง เป็นการแพร่ภายใน (internal diffusion) เกียวขอ้งกบัการขนส่งผา่นชนัฟิล์ม
ของตวัถูกดูดซบัจากผิวหนา้ของอนุภาคตวัดูดซบัเขา้สู่พืนผิวภายในของตวัดูดซบั (film transport) 

โดยวิธีการแพร่เขา้ไปในรูพรุนของตวัดูดซับ และเคลือนทีไปตลอดพืนผิวรูพรุนของของแข็งนัน 
(surface diffusion) 

 ขนัทีสาม เป็นการดูดซบัของตวัถูกดูดซบัทีถูกละลายอยูภ่ายในพืนผวิของรูพรุนของตวั
ดูดซับ ซึงเกิดจากการแพร่เขา้สู่รูพรุนของตวัดูดซับ (pore diffusion) กล่าวได้ว่าเป็นการขนส่ง
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ภายในอนุภาคของตวัดูดซบั (intraparticle diffusion) ซึงเกิดขนัอยา่งรวดเร็วมาก จึงไม่มีอิทธิพลต่อ
การเคลือนทีโดยรวม 

 อตัราการดูดซบัทงัหมดถูกควบคุมโดยขนัตอนทีเกิดชา้ทีสุด ซึงอาจเป็นไดท้งัการแพร่
ภายในและการแพร่ภายนอก อย่างไรก็ตามการควบคุมอตัราการเกิดปฏิกิริยาในบางระบบอาจ
เกิดขึนระหวา่งการขนส่งกนัภายในอนุภาคของตวัดูดซบัและการแพร่ภายนอก ขนัตอนการดูดซบัที
ผวิของตวัดูดซบัทีมีรูพรุนแสดงดงัรูปที 2.4 

 

 

 

 

 

   

 

 

รูปที 2.4 ขนัตอนการดูดซบัทีผวิของตวัดูดซบัทีมีรูพรุน 
ทีมา: Montgomery (1985) อา้งโดย เดชา ( ) 
 

2.5 สมดุลการดูดซับ 
 เมือใหต้วัถูกดูดซบัสัมผสักบัสารดูดซบั ภายในช่วงเวลาทีนานเพียงพอจะเกิดสภาวะที
เรียกว่า สมดุลการดูดซับ ซึงในขณะนนั ปริมาณสารถูกดูดซับทีถูกดูดซับไวจ้ะสมดุลกบัปริมาณ 
หรือ ความเขม้ขน้ของสารถูกดูดซับในวฏัภาคของของไหล การดูดซับก๊าซขึนกบั อุณหภูมิ ความ
เขม้ขน้ หรือความดนัยอ่ยของก๊าซถูกดูดซบั  

สมดุลการดูดซับทีอุณหภูมิคงทีเรียกว่า isotherm โดยจะเป็นเส้นตรงหรือไม่ก็ได ้
สาํหรับกระบวนการแยกก๊าซผสมโดยการดูดซบั หากอตัราการดูดซบับนตวัดูดซบัของแต่ละก๊าซที
เป็นองคป์ระกอบในก๊าซผสมมีค่าใกลเ้คียงกนั สมดุลการดูดซบัของแต่ละองคป์ระกอบในก๊าซผสม
บนตวัดูดซับทีกาํหนด จะแปรตามชนิดของตวัดูดซับจึงมีความสําคญัสําหรับการเลือกตวัดูดซับที
เหมาะสมสาํหรับการแยกก๊าซผสมนนั (ไชยวฒัน์, 2548) 
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Isotherm ของการดูดซับ 
การดูดซบัเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ปัจจยัทีมีผลต่อการดูดซบัคือ ความดนั อุณหภูมิ 

ชนิดของสารถูกดูดซับ ความเขม้ขน้ของตวัถูกดูดซับ และสารดูดซบั การดูดซับจึงตอ้งคาํนึงถึง
ปัจจยัเหล่านีด้วย โดยทวัไปมกัจะควบคุมอุณหภูมิการดูดซับให้คงที และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณของตวัถูกดูดซับกบัความดนัหรือความเขม้ขน้ของสารละลายทีสภาวะสมดุลของ
การดูดซบั โดยเส้นกราฟทีแสดงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเรียกวา่ isotherm (วสิน, 2545) 

Isotherm การดูดซับก๊าซตามระบบ International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) จาํแนกไดเ้ป็น 6 แบบ ดงัแสดงในรูปที 2.5 โดย isotherm 5 ชนิดแรก (Type I 

ถึง Type V) ไดถู้กจาํแนกไวต้งัแต่ ปี ค.ศ. 1940 โดยนกัวทิยาศาสตร์ 4 ท่าน ไดแ้ก่ S. Brunauer, L.S. 

Deming, W.S. Diming and E. Teller จึงอาจเรียก isotherm 5 ชนิดแรกวา่เป็นการจาํแนกตามแบบ
ของ BDDT ส่วนแบบที 6 เป็นไอโซเทอมทีถูกคน้พบขึนมาใหม่ของ F. Gregg 

 
รูปที 2.5 isotherm ของการดูดซบัก๊าซตามการจาํแนกของ IUPAC 

ทีมา: Department of Chemistry, Surface Analysis Facility, University of Oxford (1995) อา้งโดย  
        ยงยทุธ (2541) 
 

Type I เป็น isotherm สําหรับการดูดซบัแบบชนัเดียว (monolayer adsorption) หรือ
เรียกวา่ แบบ Langmuir ซึงเป็นแบบทีง่ายทีสุด สําหรับปรากฎการณ์การดูดซบัของสารทีไม่มีความ
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พรุน หรือมีรูพรุนขนาดเล็กเป็นจาํนวนมาก เช่น ถ่านกมัมนัต ์หรือซีโอไลต ์type I พบทงัในการดูด
ซับทางเคมี และการดูดซับทางกายภาพ ซึงปริมาณการดูดซับจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วทีความดนั
สัมพทัธ์ (relative pressure) ตาํๆ แต่ทีความดนัสัมพทัธ์สูงๆ เขา้ใกล ้ 1 จะมีการดูดซบัเกิดขึนเพียง
เล็กนอ้ย 

Type II เป็น isotherm รูปตวัเอส (S-shaped isotherm) มกัจะเกิดกบัวสัดุทีไม่มีความ
พรุนหรือมีความพรุนขนาดใหญ่ (macro-porous) ทีจุดเปลียนกราฟ (inflection point or knee of 

isotherm) เป็นตาํแหน่งทีผิวหนา้ถูกคลุมแบบชนัเดียวเกือบสมบูรณ์แลว้ เมือเพิมความดนัจะทาํให้
การดูดซับเกิดขึนมากกว่าหนึงชัน ดงันันการดูดซับแบบนี จึงเป็นการดูดซับแบบหลายชัน
(multilayer adsorption) 

Type III เป็น isotherm ทีไม่มีจุดเปลียนกราฟ มีรูปร่างคลา้ยกระจกเวา้ isotherm แบบนี
ไม่ค่อยพบมากนกั จะเกิดกบัการดูดซบัทีไม่แข็งแรง เป็นการดูดซับทีเกิดกบัของแข็งทีไม่มีรูพรุน 

(nonporous solid) และของแข็งทีมีรูพรุนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นพวกทีมีแรงดึงดูดระหวา่ง
ตวัดูดซบัและตวัถูกดูดซบัทีไม่แข็งแรง ทาํให้ดูดซบัไดน้อ้ย เกิดการดูดซบัแบบชนัเดียวทีความดนั
สัมพทัธ์ตาํ แต่เมือเกิดการดูดซบัแบบหลายชนัจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างตวัถูกดูดซบัดว้ยกนัเองทาํ
ใหดู้ดซบัไดม้ากขึนทีความดนัสัมพทัธ์ทีมีค่าสูง 

Type IV เป็น isotherm ทีพบมากในวสัดุทีมีรูพรุน ส่วนใหญ่เป็นรูพรุนขนาดกลาง 
(ขนาดรูพรุนระหวา่ง 2-50 นาโนเมตร) ในช่วงแรกซึงมีค่าความดนัสัมพทัธ์ตาํ เส้น isotherm จะ
เหมือนกบั isotherm แบบ type II จากนนัการดูดซบัเพิมขึนอยา่งรวดเร็วเมือความดนัสัมพทัธ์สูงขึน
เนืองจากเกิดการควบแน่นแบบแคปิลารี (capillary condensation) ขึนในรูพรุน ทาํให้เกิด hysteresis 

loop (วงรอบของการดึงดูด) ในช่วง desorption ซึงขอ้มูลของการเกิดการควบแน่นในช่วงแคปิลารี
สามารถนาํมาคาํนวณหาการกระจายขนาดของรูพรุน (pore size distribution) ในของแข็งทีมีรูพรุน
ขนาดกลางได ้การควบแน่นแคปิลารีทาํให้ช่วง desorption มีปริมาณดูดซบัทีสูงกวา่การเกิดการดูด
ซบัทีความดนัเท่ากนั 

Type V คลา้ย isotherm type IV แต่ต่างกนัเพียง type V เกิดการควบแน่นในรูพรุน (มี 

hysteresis loop) โดยเส้นไอโซเทิร์มทีความดนัสัมพทัธ์สูงอาจมีลกัษณะคงที หรือเพิมขึนก็ได ้ไอ
โซเทิร์มแบบนีพบได้ในสารดูดซับทีประกอบด้วยรูพรุนขนาดกลาง หรือรูพรุนขนาดเล็ก และ
เกิดขึนเมือแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสารดูดซบั และสารถูกดูดซบัมีค่านอ้ย 
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 .  การเสือมสภาพของสารดูดซับ  
      อนุภาคสารดูดซบัจะถูกออกแบบมาจาํเพาะกบัการดูดซบั แต่เมือไดรั้บแรงกระแทกหรือ 
แรงขดัสีทีเกิดขึนภายในเครืองปฏิกรณ์ อาจทาํใหเ้กิดการหลุดออกขององคป์ระกอบบางตวัของสาร
ดูดซบั ทาํใหเ้กิดการสูณเสียคุณสมบติัเชิงกลของเม็ดอนุภาคนนัๆ การเปลียนแปลงทีเกิดขึนมกัเป็น
สาเหตุสืบเนือง คืออาจเกิดการแตก หรือเกิดผงอนุภาคและนาํไปสู่การอุดตนัการไหล ซึงมีผลต่อ
การเพิมความดันในระบบ หรือเกิดช่องการไหลภายในเครืองปฏิกรณ์ ซึงทาํให้ระบบการไหล
ภายในเครืองปฏิกรณ์เปลียนรูปแบบไป นาํไปสู่การสะสมความร้อนเฉพาะที ซึงเป็นผลร่วมของ
ความร้อนและการเปลียนแปลงปฏิกิริยา (จตุพร และ นุรักษ,์ 2547) 
 การเสือมสภาพของตัวดูดซับอาจมีผลมาจากหลายสาเหตุ เ ช่นเกิดจากผลเชิงกล 

(mechanical) ผลเชิงความร้อน (thermal) และผลเชิงเคมี (chemical) แต่ในทางปฏิบติันบัวา่ยากทีจะ
แยกความแตกต่างของสาเหตุของการเสือมสภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

Process time

Ac
iti

vi
ty

deactivation

 
รูปที 2.6 ความสามารถในการทาํงานของตวัดูดซบั  
ทีมา: จตุพร และ นุรักษ ์(2547) 
 

 สาํหรับการดูดซบั จะเริมมีการเปลียนแปลงเมือสัมผสักบัสารถูกดูดซบัทีเกิดขึนดงัรูปที 2.6 

เห็นไดว้่าสารดูดซับมีการสูญเสียความสามารถในการดูดซับจนในทีสุดเขา้สู่สมดุลในระบบ เมือ
สารดูดซบัเกิดการเสือมสภาพ (deactivation) ทาํใหค้วามสามารถในการดูดซบัหมดไป ซึงส่วนใหญ่
เกิดจากการอิมตวัหรือเกิดจากการเปลียนสภาพ ถา้จะทาํใหส้ารดูดซบักลบัมาทาํงานเหมือนเดิมตอ้ง
นาํสารดูดซบัมาผา่นกระบวนการคืนสภาพ ซึงเป็นการเปลียนรูปให้สารทีเสือมสภาพกลบัมาอยูใ่น
สภาพทีสามารถดูดซบัไดอี้ก 
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2.7 การดูดซับระบบสลบัความดัน 
      การดูดซับแบบสลบัความดนัเป็นกระบวนการในการแยกองค์ประกอบของก๊าซผสม 

โดยอาศยัสมบติัการดูดซบัองคป์ระกอบบนตวัดูดซบัทีแตกต่างกนั  และสมดุลการดูดซบัทีความดนั
ต่างกนั การแยกองคป์ระกอบของก๊าซผสมดงักล่าวจะอาศยัหลกัการของการดูดซบับนของแข็งทีมีรู
พรุน เมือก๊าซสัมผสักบัของแขง็ก็จะถูกดูดซบัเอาไว ้เช่น การดูดซบักลินของถ่านกมัมนัต ์การดูดซบั
นาํของซิลิกาเจล และการแยกคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ เป็นตน้ ระบบดูดซบัจะใช้งานไดดี้
จะตอ้งเลือกตวัดูดซบั องคป์ระกอบทีตอ้งการแยก และระบบการดูดซบัทีเหมาะสม  

2.7.1 กระบวนการดูดซบัแบบสลบัความดนั 

   กระบวนการดูดซบัแบบสลบัความดนั (รูปที 2.7) ก๊าซผสมจะถูกแยกออกไดดี้
ยิงขึนเมือความดนัของระบบมีค่าสูง แต่เมือความดนัของระบบลดลง องคป์ระกอบทีอยู่บนผิวของ
ตวัดูดซับซึงมีปริมาณสูงกว่าปริมาณทีสมดุลกบัความเขม้ขน้ในวฏัภาคก๊าซ ณ บริเวณนนัก็จะถูก
คายออกมา ดังนันการดําเนินการจะเกิดขึนระหว่างความดันสูงและความดันตาํทีกําหนดไว ้
กระบวนการดูดซับแบบสลบัความดนัได้ถูกนาํมาใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นครังแรก เพือแยก
ความชืนจากอากาศ หอดูดซบัความชืนแบบสลบัความดนั นิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในอุตสากรรม มี
ลกัษณะเป็นหอดูดซบั 2 หอ การทาํงานของหอดูดซบัจะสลบักนัทาํงาน โดยในขณะทีหอดูดซับหอ
แรกดาํเนินการ หอดูดซบัหอทีสองก็จะถูกฟืนฟูสภาพของตวัดูดซบั ทาํให้สามารถดาํเนินการผลิต
ได้อย่างต่อเนือง ต่อมาได้มีการวิจัย และพฒันากระบวนการดูดซับแบบสลับความดันเพือให้
สามารถนาํไปใช้ในอุตสาหกรรมอืนๆได้ เช่น การแยกอากาศเพือผลิตก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซ
ไนโตรเจนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ เป็นตน้ 
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รูปที 2.7 ระบบดูดซบัแบบสลบัความดนั 

ทีมา: จิตตะเสน (2541) 

 

2.7.2 ขนัตอนพืนฐานของกระบวนการดูดซบัแบบสลบัความดนั 

         ขนัตอนพืนฐานเป็นขนัตอนการดาํเนินการทีถูกออกแบบมาสําหรับการกาํจดั
ความชืนในอากาศ ซึงมีขนัตอนดงัต่อไปนี (Martin et al., 2006) 

          การเพมิความดนั (Pressurization) ในหอดูดซบั โดยการอดัก๊าซผสมเขา้ไปในหอ
ดูดซบั ซึงในสภาวะความดนัสูงจะทาํใหก้ารดูดซบัเกิดขึนไดดี้ยงิขึน 

          การดูดซับ (Adsorption) ก๊าซผสมจะถูกป้อนทีความดันสูง และปล่อยให้
ผลิตภณัฑ์ไหลออกอีกทางดา้นหนึง ดงันนัผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ะมีองคป์ระกอบของก๊าซทีไม่ถูกดูดซับ
เป็นส่วนมาก 

         การลดความดนั (Blowdown) เป็นการปล่อยก๊าซทีอยู่ในหอดูดซบัออกทางดา้น
เดียวกบัทีป้อนก๊าซผสมเขา้ไป ความดนัภายในหอดูดซบัจะลดลง ซึงจะทาํให้ปริมาณการดูดซบัที
เกินกวา่สมดุลออกจากตวัดูดซบัมีค่าลดลง 

         การชะลา้ง (Purge) เป็นการป้อนผลิตภณัฑ์ส่วนหนึงเขา้สู่หอดูดซบัทีความดนัตาํ
ในลกัษณะการไหลกลบั เพือไล่องคป์ระกอบทียงัคงเหลืออยูบ่นผิวของตวัดูดซบัออกไป ทาํให้ตวั
ดูดซบัอยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้านต่อไป  
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2.7.3 ขนัตอนดาํเนินงานทีใชใ้นอุตสากรรม 
  ขนัตอนพืนฐานถูกพฒันาขึนมา เพือกาํจดัความชืนในอากาศ ดงันนัเมือนาํไปใช้

กบักระบวนการแยกก๊าซผสมอืนๆ มกัจะพบขอ้จาํกดัในเรืองของสมรรถนะของกระบวนการ  กาํลงั
การผลิต และประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ดงันนั จึงมกัจะมีการเพิมหรือดดัแปลงขนัตอนการดูด
ซับก๊าซโดยใช้ระบบสลบัความดนั เนืองจากเป็นระบบทีใช้พลงังานน้อยเมือเทียบกบัการดูดซับ
ระบบอืน และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการนอ้ย นอกจากนียงัเป็นระบบทีมีการทาํงานทีไม่ซบัซอ้น 

         กระบวนการดูดซับแบบสลบัความดันเป็นกระบวนการแยกสารทีนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย หลกัการคือ การทีวสัดุดูดซับดูดซับสารทีถูกดูดซับได้มากกว่า โดย
ความสามารถในการดูดซบัของตวัดูดซบัขึนอยูก่บัสมดุล และจลศาสตร์   

         กระบวนการดูดซบัแบบสลบัความดนัประกอบดว้ย 2 ขนัตอนคือ การดูดซบั และ
การคืนสภาพตวัดูดซบั โดยการดูดซบั คือตวัถูกดูดซบัทีสามารถถูกดูดซบัไดดี้กวา่จะถูกดูดซบัออก
จากสารผสมทีป้อนเขา้ไป  และการคืนสภาพตวัดูดซบั คือตวัถูกดูดซบัจะคลายตวัออกจากตวัดูดซบั 
เพือทาํใหส้ามารถดูดซบัในขนัตอนต่อไปไดอี้ก  
         การทาํงานของหอดูดซบัระบบสลบัความดนัประกอบดว้ยหอ 2 หอ ภายในบรรจุ
ตวัดูดซับ ซึงตวัดูดซับทีใช้ตอ้งสามารถดูดซบัก๊าซทีไม่ตอ้งการออกได ้เมือก๊าซถูกป้อนเขา้มาผา่น
วาลว์ทีความดนัสูงเขา้หอ 1 ภายในหอจะเกิดการดูดซบัขึน เมือก๊าซผา่นออกทางดา้นบนเขา้สู่หอ 2 

ทีความดนับรรยากาศ ทาํให้เกิดการคายซบั เมือถึงเวลาครบรอบ หอ 1 จะเปลียนหนา้ทีจากหอดูด
ซบัมาเป็นหอคายซบั ส่วนหอ 2 จะทาํหนา้ทีเป็นหอดูดซบัแทน ดงัแสดงในรูปที 2.8 
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Product

PurgeBlowdownAdsorption Pressurization

รูปที 2.8 ขนัตอนการดูดซบัแบบสลบัความดนั 

ทีมา: Douglas (1994) อา้งโดย ชลธิรา และ พนารัตน์ ( ) 
 
3. สารดูดซับทใีช้ในอุตสาหกรรม 

 การเลือกใชส้ารดูดซบัสําหรับการแยกของผสม ตอ้งพิจารณาสมบติัเฉพาะของสารดูด
ซับแต่ละชนิดเพือให้สามารถแยกไดอ้ย่างเหมาะสม ตวัอย่างตวัดูดซับทีใช้ในอุตสาหกรรม ทีจะ
กล่าวถึงโดยสังเขปต่อไปนี มีลกัษณะแตกต่างกนัทงักรรมวิธีการเตรียม สมบติั และการประยุกตใ์ช้
งานดงันี 
 3.1 ถ่านกมัมันต์ (Activated Carbon) 
 วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตถ่านกมัมนัต ์มีองคป์ระกอบหลกัเป็นธาตุคาร์บอน เช่น วตัถุดิบ
จากการเกษตร ถ่านโคก้ ถ่านหิน เป็นตน้ นาํมาเผาไล่องค์ประกอบทีระเหยง่าย ที 400-500 องศา
เซลเซียส ในบรรยากาศทีไม่มีออกซิเจน จะไดถ่้านทีมีรูพรุนหรือพืนทีผิวเพิมขึนเล็กนอ้ยเท่านนั จึง
ตอ้งมีการเพมิพืนทีผวิ โดยทาํปฏิกิริยาเคมีกบัก๊าซออกซิไดซ์บางชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
หรือ ไอนาํ เป็นตน้ จะไดถ่้านกมัมนัต์ทีมีพืนทีผิวจาํเพาะ 300-2,500 ตารางเมตรต่อกรัม (Yang, 

1987) และพืนทีผิวไม่มีขวั จึงเหมาะสําหรับการดูดซบัสารประกอบทีไม่มีขวั โดยมากใชดู้ดซบัไอ
ของสารประกอบอินทรียใ์นก๊าซ หรือ อากาศ หรือใช้ดูดซับสารประกอบอินทรียที์เจือปนในนาํ 
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นอกจากนีถ่านกมัมนัตอ์าจผลิตใหมี้รูพรุนขนาดเล็กเทียบเท่ากบัขนาดโมเลกุลของสารบางชนิดและ
มีขนาดสมาํเสมอได ้(4-9 องัสตรอม) ทีเรียกวา่ คาร์บอนโมเลกุลาร์ซีพ (carbon molecular sieve) ซึง
มกัใชแ้ยกก๊าซผสมดว้ยอตัราการดูดซบัคงที (Ruthven, 1998) 
 3.2 อะลูมินา 
 อะลูมินาผลิตจากสารประกอบอะลูมินัมไตรไฮเดรท (Al(OH)3) ซึงเกิดขึนตาม
ธรรมชาติ โดยการเผาไล่โมเลกุลของนาํออกจากสารประกอบทีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ณ 
ความดนับรรยากาศ เพือให้เกิดผลึกอะลูมินา ซึงมีพืนทีผิวประมาณ 250 ตารางเมตรต่อกรัม หรือ
อาจเผาไล่นาํทีอุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาสันๆ เพือให้ไดอ้ะลูมินาทีมีพืนทีผิว
ประมาณ 300-350 ตารางเมตรต่อกรัม และรูพรุนมกัมีขนาดใหญ่กว่า 50 องัสตรอม นอกจากนี 
พืนผิวมีลกัษณะความเป็นขวัสูง จึงเหมาะสําหรับการดูดซับโมเลกุลทีมีขวั เช่น ไอนาํ เป็นตน้ 
(Yang, 1987) 
 3.3 ซิลกิาเจล (Silica Gel) 

 ซิลิกาเจลทีมาจากการสังเคราะห์ดว้ยปฏิกิริยาเคมีระหวา่ง สารประกอบโซเดียมซิลิเกต 

(sodium silicate) และกรดกาํมะถนั (H2SO4) หรือกรดเกลือ (HCl) จะไดผ้ลึกซิลิกาทีมีนาํอยูด่ว้ย 
หรือ ไฮโดรซอล (hydrosol, SiO2.nH2O) ซึงมีลกัษณะคลา้ยเจล เมืออบให้แห้งจะไดผ้ลึกของซิลิกา
เจล ขึนกบัความเขม้ขน้ของซิลิกา อุณหภูมิ และความเป็นกรดด่างในกระบวนการผลิต ดงันนั ผลึก
ซิลิกาเจลจึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ซิลิกาเจลชนิดธรรมดาทีมีพืนทีผิวประมาณ 750-850 ตาราง
เมตรต่อกรัม และมีขนาดรูพรุนเฉลียประมาณ 22-26 องัสตรอม กบัซิลิกาเจลทีมีความหนาแน่นตาํ 
ซึงมีพืนทีผิวประมาณ 100-150 องัสตรอม เนืองจากพืนผิวของซิลิกาเจลมีขวัจึงสามารถดูดซับ
โมเลกุลทีมีขวัไดดี้ เช่นเดียวกบัอะลูมินา แต่ความสามารถในการดูดซบัจะลดลงเมืออุณหภูมิเพิมขึน 
ดงันนัจึงนิยมใชดู้ดความชืนทีช่วงอุณหภูมิปกติหรือสูงกวา่อุณหภูมิปกติเล็กน้อย ในขณะเดียวกนั
พลงังานจากการดูดซบัโมเลกุลของนาํใกลเ้คียงกบัปริมาณความร้อนแฝงของการควบแน่นไอนาํที
สภาวะเดียวกนั จึงสามารถนาํซิลิกาเจลกลบัมาใชใ้หม่ไดง่้าย โดยการอบไล่โมเลกุลของนาํทีถูกดูด
ซบัไว ้ณ อุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส (Yang, 1987) 

 3.4 ซีโอไลต์ (Zeolite) ซึงไดอ้ธิบายในหวัขอ้ถดัไป 
 

 

 

 



21 
 

 
 

4. ซีโอไลต์ 

 ซีโอไลต ์คือ ผลึกทีประกอบดว้ยอะลูมิโนซิลิเกตทีมีนาํและผลึกของโลหะอลัคาไลน์ 

หรืออลัคาไลน์เอิร์ท ซึงโดยมากมกัจะเป็นโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ไดแ้ก่ โซเดียม (Na) โพแทสเซียม 
(K) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) ลิเทียม (Li) สตรอนเนียม (Sr) และ แบเรียม (Br) ไปแทรกตวั
อยูต่ามช่องว่างในโครงสร้างทีมีลกัษณะเป็น 3 มิติของอะลูมิเนียมออกซิเจนเตตระฮีดรอล (AlO4) 
และซิลิกอนออกซิเจนเตตระฮีดรอล (SiO4) ซึงประกอบกนัเป็นอะลูมิโนซิลิเกตโดยการเชือมต่อ
ของออกซิเจนอะตอมแบบไม่สินสุด คือ เป็นโคโพลิเมอร์ (copolymer) (มนตรี, 2542 และ ธีระพงษ,์ 
2543) 

 4.1 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์ 
 การจดัเรียงตวัของโครงสร้างซีโอไลต์ ขนัเริมตน้จะเริมจากโครงสร้างปฐมภูมิ (รูปที 

2.9) ทีมีลกัษณะเป็นโครงสร้าง 3 มิติ ของอะลูมิเนียมออกซิเจนเตตระฮีดรอล และซิลิกอนออกซิเจน
เตตระฮีดรอล ซึงประกอบกันเป็นอะลูมิโนซิลิเกต เมือโครงสร้างปฐมภูมิมีการเชือมต่อของ
ออกซิเจนอะตอมก็จะจดัเรียงตวัเป็นโครงสร้างทุติยภูมิ (รูปที 2.10) และเมือมีการเชือมต่อกนัแบบ
ไม่สินสุด จะเกิดเป็นโคโพลิเมอร์  

 
รูปที 2.9 รูปทรงเตตระฮีดรอลของออกซิเจนโคออดิเนตกบัซิลิกอนหรืออะลูมิเนียมในหน่วย
 เล็กๆ(sub unit) ของซีโอไลตใ์นหน่วยโครงสร้างแบบปฐมภูมิ 

ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย อรชร (2554) 

 
รูปที 2.10 โครงสร้าง 2 มิติของอะลูมิโนซิลิเกต 

ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย อรชร (2554) 
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 Breck (1974) กล่าววา่สูตรอยา่งง่ายของซีโอไลต ์คือ M2/nO.Al2O3.xSiO2.yH2O 

โดย M เป็นแคตไอออนทีมีวาเลนซีเท่ากบั n 

 n  เป็นวาเลนซีของแคตไอออน (M)  โดยมากเท่ากบั 1 และ 2 สําหรับ
โลหะอลัคาไลน์ หรือโลหะอลัคาไลน์เอิร์ท  ตามลาํดบั 

 x  เป็นจาํนวนโมลของ SiO2โดยมากจะมีค่า ≥ 2 

 y  เป็นจาํนวนโมลของนาํทีอยูใ่นช่องวา่งของผลึกซีโอไลต ์

 และ Breck (1974) สรุปวา่สูตรและหน่วยเซลล ์(unit cell) ของซีโอไลต ์คือ
M2/n[(AlO2)x.(SiO2)y].wH2O  โดย M และ n หมายถึงเช่นเดียวกบัทีกล่าวมาแลว้ และ  

 w        เป็นจาํนวนโมลของนาํต่อหน่วยเซลล ์
 x+y    เป็นจาํนวนรูปของเตตระฮีดรอลทงัหมดของหน่วยเซลล ์
 y/x   มีค่าตงัแต่ 1-5 โดยขึนอยูก่บัโครงสร้าง 

 [ ]  แสดงองคป์ระกอบในโครงสร้างผลึก 
 ซิลิกอนออกซิเจนเตตระฮีดรอล (SiO4) มีประจุลบสี และอะลูมิเนียมออกซิเจนเตตระฮี

ดรอล (AlO4) มีประจุลบห้า การเชือมต่อกนัของซิลิกอนออกซิเจนเตตระฮีดรอล กบัอะลูมิเนียม
ออกซิเจนเตตระฮีดรอลเป็นโครงร่างตาข่ายทาํใหมี้ประจุลบเกิดขึน เนืองจาก Al3+ เขา้ไปแทนที Si4+ 

ในโครงสร้าง  ซึงจะถูกทาํให้สมดุลโดยประจุบวกจากแคตไออนของโลหะแอลคาไลน์หรือแอล
คาไลน์เอิร์ท ดงัสมการ 

(SiO2)n                          Xxm(AlO2)x(SiO2)n-x 

โดย M  เป็นแคตไอออนของโลหะทีมีประจุ +m 

 X  เป็นจาํนวนอะตอมของอะลูมิเนียม 

 n   เป็นจาํนวนโมลของ SiO2 

 เนืองจากโครงสร้างของซีโอไลต์มีชนาดช่องว่างหรือโพรงทีสมาํเสมอ โดยทวัไปมี
ค่าประมาณ 3-10 องัสตรอม โดยขึนอยู่กบัหน่วยโครงสร้างของผลึก จึงทาํให้ซีโอไลต์ยอมให้
โมเลกุลทีมีขนาดเล็กกวา่โพรงเขา้ไปในโครงสร้าง แต่โมเลกุลทีมีขนาดใหญ่กวา่ไม่สามารถผา่นเขา้
ได ้นอกจากซีโอไลต์แลว้ ถ่านหิน แกว้ทีมีรูพรุน (porous glass) activated carbon ก็มีสมบติันี
เช่นกนั อย่างไรก็ตามสมบติัของการดูดซับของซีโอไลต์ขึนกบัลกัษณะโครงสร้าง ขนาด รูปร่าง 
และช่องว่างภายโครงผลึก รวมไปถึงตาํแหน่งของประจุ และขนาดของแคตไอออนทีอยู่ใน
โครงสร้าง (Breck, 1974) อา้งโดย อรชร (2554) 
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 4.2 สมบัติภายในโครงสร้างซีโอไลต์ 
       ช่องว่างภายในโครงสร้างซีโอไลต์ตามธรรมชาติจะเชือมต่อกนัด้วยอะตอมของ

ซิลิกอน และออกซิเจน โดยซีโอไลต์สามารถกกัเก็บนาํได้สูง มีความหนาแน่นตาํ และปริมาตร
ช่องวา่งจะมากเมือถูกดึงนาํออกจากโครงสร้าง 

        4.2.1  ช่องวา่งภายในโครงสร้างซีโอไลต ์

                    ธรรมชาติของช่องว่างทีเชือมต่อกนัในซีโอไลตที์ถูกไล่นาํออกหมดแลว้
จะเป็นตวัการสําคญัในการกาํหนดสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของซีโอไลต์ ระบบช่องวา่งใน
โครงสร้างมี 3 ระบบดงันี 

  ระบบ 1 มิติ (One-dimensional System) ช่องว่างในระบบนีจะไม่ตดักนั
เลย เช่น ช่องวา่งใน Analcime ดงัแสดงไดใ้นรูปที 2.11 

 

 
รูปที 2.11 ช่องวา่งในโครงสร้างของ Analcime จะไม่ตดักนั 

ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย อรชร (2554) 
  ระบบ 2 มิติ (Two-dimensional System) จะพบช่องวา่งแบบนีในซีโอไลต์
กลุ่ม Mordenite และ Natrolite โดยในกลุ่ม Mordenite จะมีช่องว่างหลกัอยู่ในระนาบ c และ
เชือมโยงกนัดว้ยโพรงเล็กๆ ในระนาบ a ดงัแสดงในรูปที 2.12 

 
 

รูปที 2.12 ช่องวา่ง 2 มิติ   (a)ใน Mordenite                (b) ใน Natrolite 

ทีมา: มนตรี (2542) 
 

 

(a) (b) 
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  ระบบ 3 มิติ (Three-dimensional System) ระบบนีมีการตดักนั 

ในช่องวา่ง แบ่งยอ่ยไดเ้ป็นอีก 2 ประเภทคือ  
(ก) มีช่องวา่งเท่ากนัในทุกทิศทาง (equidimensionals) มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง

ของช่องวา่งเท่ากนัหมด โดยไม่คาํนึงถึงทิศทาง เช่น ซีโอไลต ์A เป็นตน้ (รูปที 2.13 a) 

            
รูปที 2.13 ช่องวา่ง 3 มิติ ของซีโอไลต ์A 

a) ขนาดช่องวา่งเท่ากนัทุกทิศทาง 
  b) ขนาดช่องวา่งเท่ากนัแต่ไม่ตดักนั 

ทีมา: เรวดี (2544) 
(ข) มีการตดัของช่องวา่ง แต่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของช่องวา่งไม่เท่ากนั

ขึนกบัทิศทางการเกิดผลึก เช่น Gmelinite เป็นระบบช่องว่างทีเท่ากนัแต่ไม่ตดักนั (รูปที 2.13 b), 

Levynite เป็นระบบช่องวา่ง 3 มิติทีมีการตดักนัของช่องวา่ง (รูปที 2.14) 

 
รูปที 2.14 ระบบช่องวา่ง 3 มิติทีมีการตดักนัของช่องวา่ง 

                a) Chabazite b) Gmelinite c) Erionite d) Levynite 

ทีมา: มนตรี (2542) 
 

        4.2.2 ความหนาแน่นของโครงสร้างผลึกของซีโอไลต ์

  ลกัษณะนาํผลึกของซีโอไลต์จะแปรผนัไดม้ากมาย ตงัแต่สภาพทีสามารถ
อธิบายไดง่้ายทีสุด คือ โมเลกุลเดียวๆ จนกระทงัในสภาพทีจบัตวักบัประจุบวก และออกซิเจนใน
โครงสร้างผลึก โดยขึนกบัขนาดของช่องวา่งภายในโพรงทีมีอยู ่
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                   ปริมาตรในโครงสร้างผลึกจะถูกทาํให้เต็มดว้ยนาํมากถึงร้อยละ 50 ของ
ปริมาณทงัหมดของผลึก เมือทาํการไล่นาํออกจากผลึกของซีโอไลตจ์ะไดช่้องวา่งซึงสามารถบรรจุ
โมเลกุลสารชนิดอืนเขา้ไปไดป้ริมาตรช่องวา่งในโครงสร้างผลึกสามารถหาไดจ้ากปริมาณนาํทีอยู่
ในโครงสร้าง ความหนาแน่นโดยมากขึนอยู่กบัปริมาณรูปทรงสีหน้าในผลึก ความหนาแน่นของ
โครงสร้างผลึก (framework density, d f )ในหน่วย กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หาไดด้งัสมการ 

(Breck, 1974) 

d f = 1.66 [M] / V = 1.66 [59x + 60y] / V 

โดยที    M   เป็นนาํหนกัโครงสร้างผลึก 

       x และ y  เป็นจาํนวนของ AlO2 และ SiO2 ในหนึงหน่วยเซลล ์ตามลาํดบั 
              V  เป็นปริมาตรของหน่วยเซลลที์มีหน่วยเป็น A3 

  ความหนาแน่นทีไดนี้มีค่าเกือบ 10 เท่าของจาํนวนรูปทรงสีหนา้/1000 A3 

นอกจากนีความหนาแน่นยงัขึนกบัเศษส่วนของช่องวา่ง (void fraction V f ) ดว้ย ดงัรูปที 2.15 

 
รูปที 2.15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนช่องวา่ง (Vf) กบัความหนาแน่น (df) 

ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย ธีระพงษ ์( ) 
 

4.3 ประเภทของซีโอไลต์ตามหน่วยโครงสร้าง 
       ซีโอไลตต์ามลกัษณะโครงสร้าง สามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงันี 

4.3.1 หน่วยโครงสร้างปฐมภูมิ (Primary Building Units) 

                โครงสร้างปฐมภูมิเป็นหน่วยพืนฐานทีสุดของซีโอไลต ์มีลกัษณะเป็น 

โครงสร้างสีหน้าของซิลิกาหรืออะลูมินา โดยความยาวของพนัธะ  และมุมระหว่างพนัธะของ
ซิลิกอนกบัออกซิเจนหรืออะลูมิเนียมกบัออกซิเจนเป็นตวักาํหนดโครงสร้าง (structure) และชนิด 
(type) ของซีโอไลต ์
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4.3.2 หน่วยโครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary Building Units) 

                 โครงสร้างทุติยภูมิเกิดจากโครงสร้างปฐมภูมิติดกนัเป็นวงเหลียมต่างๆ เช่น 
เป็นวงเดียว (เช่น S4R, S6R) หรือต่อกนัเป็นวงคู่ (เช่น D4R, D6R) ชนิดของซีโอไลต์แบ่งตาม
โครงสร้างทุติยภูมิได ้  ชนิด ดงัรูปที 2.16 และ ตารางที 2.1  

            
 

                                    
รูปที 2.16 ลกัษณะโครงสร้างทุติยภูมิของซีโอไลต ์
ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย อรชร (2554) 
 

ตารางที 2.1 ชนิดของซีโอไลตที์แบ่งตามโครงสร้างทุติยภูมิ 

ชนิดของซีโอไลต ์ ลกัษณะหน่วยโครงสร้างปฐมภูมิ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

วงเดียว  มุม (Single 4 – ring,S4R ) 

วงเดียว  มุม (Single 6 – ring,S6R ) 

วงเดียว 8 มุม (Single 8 – ring,S8R ) 

วงคู่  มุม (Double 4 – ring,D4R ) 

วงเดียว  มุม (Single 6 – ring,D4R ) 

วงเชิงซอ้น  -  (Complex 4-1 –T6O104-1 ) 

วงเชิงซอ้น  -  (Complex 5-1 –T8O105-1 ) 

วงเชิงซอ้น  - -  (Complex 4-1-1 –T10O204-1-1 
ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย อรชร (2554) 
 

4.3.3 หน่วยโครงสร้างตติยภูมิ (Tertiary Building Units) 

               หน่วยโครงสร้างตติยภูมิเป็นหน่วยโครงสร้างรูปทรงหลายหนา้ ซึงเป็น 

โครงข่ายอะลูมิโนซิลิเกตของซีโอไลต ์โดยทวัไปมกัเกิดจากโครงสร้างทุติยภูมิตงัแต่ 2 ชนิดขึนไป 
ทาํให้เกิดหน่วยยอ่ยของโครงสร้างทีมีขนาดใหญ่ขึนทาํให้มีรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงแปดหนา้มุม

S4R   S6R S8R D4R  D6R 
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ตดัหรือ  (truncated octahedral type) ยีสิบหกหน้าหรือ  (truncated cubooctahedron) สิบแปด
หนา้หรือ  (18-hedron) สิบเอด็หนา้หรือ  (11-hedron) ดงัแสดงในรูปที 2.17 

             
รูปที 2.17 ลกัษณะหน่วยโครงสร้างรูปทรงหลายหนา้ 
ทีมา: Breck (1974) อา้งโดย เรวดี (2544) 
 

และทีเป็นทรงเหลียมหลายหนา้ (polyhedral) ทีมีสมมาตรสูง ทรงหลายเหลียมชนิดทรงโซดาไลต์ 
(sodalite cage) ทีมีรูปทรงสีเหลียมแปดหนา้ทีถูกตดัมุมออก และเกิดเป็นทรงสีเหลียมสิบสองหนา้ 
(octahedral) 

 
4.4 ทมีาของซีโอไลต์  

  ซีโอไลตเ์กิดได ้2 วธีิ  
         4.4.1 ซีโอไลต์ทีเกิดตามธรรมชาติ (Mineral Zeolites or Naturally Occuring 

Zeolite) ถูกคน้พบจากการทาํเหมืองแร่ซึงเป็นกลุ่มของผลึกอะลูมิโนซิลิเกตของโมโนหรือไดวา
เลนต์เบส (mono or divalent base) อาจมีการสูญเสียนาํในผลึกบา้งบางส่วนหรือทงัหมด โดยที
โครงสร้างจะไม่มีการเปลียนแปลง ตวัอย่างซีโอไลต์ธรรมชาติ เช่น Erionite, Mordernite และ 
Gmelinite เป็นตน้  

      4.4.2 ซีโอไลตที์เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมี (Synthetic Zeolites) โดยการทาํ
ปฏิกิริยาของด่างออกไซด์ต่างๆ เช่น Al2O3, SiO2, Na2O และ K2O ในระบบทีมีนาํ เพือให้ได้ ซี
โอไลตที์มีนาํในผลึก และการสังเคราะห์สามารถทาํได ้ทงัทีเป็นเจล (gelation) เป็นรูพรุน (porous) 

และลกัษณะคลา้ยเมด็ทราย (sandlike) เช่น zeolite A, X และ Y (Dryer, 1988)  

4.5 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ 
      การสังเคราะห์ซีโอไลต์ทาํโดยการปรับปรุงคุณภาพดว้ยความร้อนทีอิมตวัดว้ยไอนาํ 

(hydrothermal treatment) โดยทาํปฏิกิริยาทีอุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียส และความดนัสูง การ
ทาํปฏิกิริยานีจะถูกทิงไวต้ามระยะเวลา ความดนั และอุณหภูมิทีกาํหนดภายใตป้ริมาณนาํทีมีมาก
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เกินพอ นอกจากนี ยงัมีวิธีการใหม่ๆในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ทีอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมินาํ
เดือด (Melian et al., 2006) 

    การสังเคราะห์ซีโอไลตด์ว้ยวิธีไฮโดรเทอร์มอลจะทาํให้ซิลิกา อะลูมินา และโลหะแอล
คาไลน์รวมตวักนัเป็นเจลทีมีลกัษณะไม่เป็นเนือเดียวกนั แต่จะก่อตวัขึนเป็นผลึกอยา่งชา้ๆภายใน
ช่วงเวลาทีเกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิการเกิดผลึกจะอยูใ่นช่วง 150 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา่นนัทีความ
ดนัเท่ากบัความดนัของไอนาํอิมตวัในขณะนนั ในบางครังอาจเกิดเป็นผลึกซีโอไลตไ์ดม้ากกวา่หนึง
ชนิด ผลิตภณัฑ์ทีไดท้า้ยสุดจะขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์หลายปัจจยั เช่น อตัราส่วนของ SiO2/AlO2  

ของสารตงัตน้ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณนาํทีเติม ช่วงเวลาในการทาํปฏิกิริยา อตัราเร็ว
ในการกวน และ ปริมาณแคตไอออนของทงัสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียที์ปะปนอยู ่โดยปกติการ
ก่อตวัขึนของซีโอไลต์มีความสลบัซับซ้อนมาก แต่แนวความคิดหลกัอยูที่ว่าแคตไอออนทีมีอยู่จะ
ช่วยทาํให้เกิดแรงกระทาํต่อ templating action ได้ดีขนาดไหน ซึงเป็นการนาํสารอินทรียแ์ละ
สารอนินทรีย์มาใช้เป็นแม่แบบเพือให้อะตอมของสารทีต้องการเกิดผลึกเข้ามาเกาะ ทําให้
โครงสร้างของผลึกทีเกิดขึนมีลกัษณะโครงสร้างคลา้ยของแม่แบบ แลว้สารทีนาํมาเป็นแม่แบบจะ
ถูกกาํจดัออกไปในขนัสุดทา้ยของการสังเคราะห์ เหลือแต่โครงสร้างผลึกของสารทีตอ้งการเท่านนั 

4.6 ประโยชน์ของซีโอไลต์  
     ซีโอไลต์สังเคราะห์มีประโยชน์ และถูกนาํมาใช้มากกวา่ซีโอไลตธ์รรมชาติเนืองจากซี

โอไลต์สังเคราะห์มีองค์ประกอบทีสมาํเสมอ มีโครงสร้างแน่นอน และค่อนขา้งบริสุทธิ มีสาร
ปนเปือนนอ้ย ปัจจุบนัซีโอไลตมี์ประโยชน์ และบทบาทในอุตสาหกรรมหลายดา้นดงัต่อไปนี  

- ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็น cracking catalyst ใน
อุตสาหกรรมนาํมนั ใชเ้ป็นสารเร่งปฏิกิริยาการเปลียน methanol เป็น gasoline และใชเ้ป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต polyethylene ใหมี้สมบติัเฉพาะเจาะจงมากขึน 

- ใชเ้ป็นส่วนผสมในผงซกัฟอก เนืองจากซีโอไลตมี์คุณสมบติัทีเหมาะสมสําหรับ
ผสมทาํผงซกัฟอก (detergentbuilders) คือมีค่าความจุ (capacity) และจลศาสตร์ (kinetics) มากทาํ
ให้การแลกเปลียนแคตไอออนเกิดขึนไดม้าก และเร็ว นอกจากนีซีโอไลตส์ามารถใชแ้ทนฟอสเฟต
ได้ ซึงฟอสเฟตทีผสมในผงซักฟอกถ้าใช้ในปริมาณทีมากเกินจะทาํให้เกิดปัญหามลพิษได้ คือ 
ฟอสเฟตจะทาํให้พืชนาํหรือแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
กาํจดั เมือพืชนาํหรือแพลงก์ตอนพืชเหล่านีตายลง และทบัถมกนัมากเขา้จะทาํให้นาํเน่าเสีย และยงั
ทาํใหป้ริมาณสัตวล์ดลงไดเ้นืองจากขาดออกซิเจน 
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- ใช้เป็นสารลดความกระดา้งของนาํ (water softener) ไดเ้นืองจากซีโอไลต์
สามารถแลกเปลียนแคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออนทีละลายอยูใ่นนาํกระดา้ง  

- ใช้เป็นสารดูดซับ  ซึงใช้ในการแยก  และทําให้บริสุทธิในกระบวนการ
อุตสาหกรรมทางเคมี เช่น กระบวนการ drying ของ natural gas ซึงแยก CO2 และสารประกอบ 
sunfur ทีมาจากธรรมชาติ ตลอดจนแยกก๊าซทีอาจก่อให้เกิดมลพิษ เช่น SO2, NO2 และ O2 จาก
อากาศ เป็นตน้ นืองจากโมเลกุลของซีโอไลต์มีความพรุนมาก จึงสามารถดูดซบัโมเลกุลอืนๆไดดี้
โดยอาศยัความแตกต่างของขนาด และรูปร่างโมเลกุลในการแยกสารต่างๆ ออกจากกนั 

สําหรับการดูดซับก๊าซ และไอนนั เมือทาํการไล่นาํออกจากโมเลกุลของซีโอไลต์
โดยให้ความร้อนที 350-400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชวัโมง รูพรุนในโมเลกุลของซีโอไลตจ์ะ
ว่างเปล่า และสามารถดูดซับโมเลกุลอืนๆได้ จากคุณสมบติันีจึงมีการนาํไปใช้ในการแยกสาร
บางอยา่งออกจากกนัโดยอาศยัความแตกต่างของขนาด และรูปร่างโมเลกุล รูปที 2.18 
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รูปที 2.18 ขนาดรูพรุนทีส่งผลต่อการดูดซบัก๊าซ 

ทีมา: Szostak (1989) อา้งโดยเรวดี (2544) 
 

จากรูปที 2.17 มีการนาํขนาดรูพรุนทีสมาํเสมอของซีโอไลต ์ไปใช้ในการดูดซับ 
หรือ คดัแยกโมเลกุลก๊าซ เช่น นิยมนําซีโอไลต์ X มาใช้ในการดูดซับก๊าซ หรือ คดัแยกก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน (Szostak, 1989) 

4.7 สมบัติของซีโอไลต์  
4.7.1 ความมีขวั 
โดยปกติความเป็นขวัของสารสามารถพิจารณาไดจ้าก ความแตกต่างของ electron  
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density ในโมเลกุลของสารนนั หากมีการกระจายตวัในส่วนใดส่วนหนึงของโมเลกุล สารนนัจะ
แสดงวา่ dipole moment เช่น นาํ มี dipole moment ไปตามทิศทางของออกซิเจน หากสารทีมีการ
กระจายตวัของ electron density ทีแตกต่างกนั แต่ไม่มีทิศทางทีชดัเจน จะพิจารณาจาก quadrapole 

moment ทีจะแสดงความมีขวัเมือถูกทาํให้มีขวั เช่น dipole moment ของนาํ การวดัค่าของ dipole 
หรือ quadrupole moment นนัทาํไดย้าก ในทางปฏิบติัจะพิจารณาความมีขวัจากค่าคงทีคู่ไฟฟ้า ซึง
วดัไดจ้ากการทดลอง 

       ส่วนความมีขวัของซีโอไลตจ์ะขึนกบัสนามไฟฟ้าสถิตยภ์ายในรูพรุนทีเกิดจากแรง
กระทาํระหวา่งประจุโดยเราสามารถพิจารณาจดัระดบัความมีขวัของซีโอไลตจ์าก Si/Al ทีแตกต่าง
กนัไดด้งันี 

 Si/Al  ตงัแต่  1-3  มีขวัมาก 

 Si/Al  ระหวา่ง  4-7  มีขวัปานกลาง 

 Si/Al  ระหวา่ง  8-15  มีขวัตาํ 
 Si/Al  มากกวา่  15  ไม่มีขวั 

สารทีมีขวัจะดูดซบัไดดี้ดว้ยซีโอไลตที์มีขวั ในขณะทีสารทีไม่มีขวัจะถูกดูดซบัไดดี้ใน
สารทีไม่มีขวั 

Site proximity (ระยะห่างระหวา่งตาํแหน่งทีมีการแลกเปลียนไอออน) ของซีโอไลต์
เป็นอีกปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการดูดซับ โดยเฉพาะสําหรับสารทีมีขวัอนัเนืองมาจาก 
quadrupole moment หากการกระจายตวัของ electron density ในโมเลกุลของสารมีความเหมาะสม
กบั site proximity ในรูพรุน จะทาํใหก้ารดูดซบัเกิดขึนไดดี้ (Ertan, 2004) 

                โดยปกติคาร์บอนไดออกไซด์จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง เมือถูก polarized บนพืนผิวของ
ซีโอไลตที์ถูกดูดซบั  ทาํใหมี้โครงสร้างเป็นมุมงอ เกิดไดใ้นรูพรุนทีมี site proximity ใกลก้นัเท่านนั 
ซึงมีความแขง็แรง และแบ่งเป็น 

(1) การดูดซบัทางเคมี (Chemisorption) จะเกิดขึนเพียงชนัทีติดกบัผวิเท่านนั ความ 

สามารถในการดูดซับจะขึนอยูก่บั interaction ของสารนนักบั site (ระยะห่าง) เป็นหลกั ลกัษณะ
ขนาดของไอออนใกลเ้คียง site จะมีผลอยา่งมาก ส่วนขนาด และปริมาณรูพรุนจะมีผลนอ้ยมาก 

(2) การดูดซบัทางกายภาพ (Physisorption) อาจเกิดขึนไดเ้ป็นหลายชนั ความแข็งแรง
ในการดูดซบัจะตาํกวา่ chemisorption โดยความสามารถในการดูดซบัทางกายภาพจะขึนกบัขนาด
และปริมาตรรูพรุนเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามการดูดซบัแบบ chemisorption สามารถเหนียวนาํทาํให้
เกิดการดูดซับแบบ physisorption ในชนัการดูดซับถดัมาได ้ กล่าวคือในรูพรุนขนาดเล็กทีสาร
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สามารถดูดซบัไดเ้พียง monolayer จะมี adsorption strength ทีแข็งแรงกวา่อยา่งมาก และในรูพรุน
ขนาดใหญ่ขึน adsorption strength จะลดลงแบบ exponential เนืองจากสัดส่วนของสารทีถูกดูดซบั
แบบ physisorption เพิมขึนมากกวา่แบบ chemisorption 

เมือประกอบกบัความสามารถในการคดัสรร การแยกดว้ยขนาด สามารถทีจะเลือกใช ้

ซีโอไลตที์มีขนาดรูพรุน และความมีขวัทีเหมาะสมในการแยกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิมขึน 

4.7.2 อุณหภูมิ 

โดยทัวไปแล้วการดูดซับจะเกิดได้ดีทีอุณหภูมิตํา เนืองจากมีสมบัติทาง 

thermodymic เป็นแบบ exothermic เมืออุณหภูมิเพิมสูงขึน จะทาํให้อตัราการดูดซบัลดลง แต่การ
คายซับจะเพิมมากขึน การแพร่ (diffusion) มีความสําคญัอยา่งมากต่อการดูดซับในรูพรุนจุลภาค 

การดูดซบัจะเกิดขึนไดไ้ม่ดี หากโมเลกุลทีดูดซบัอยูก่่อนไม่แพร่เขา้ไปในรูพรุนดา้นใน การแพร่จึง
เปรียบเสมือนการคายซบัจากตาํแหน่งหนึงไปดูดซบัอีกตาํแหน่งหนึงภายในรูพรุน  

โมเลกุลของสารก่อนถูกดูดซบัจะมีพลงังานศกัยที์สูงอยูค่่าหนึง เมือเกิดการดูดซบั 
ทาํให้สารมีพลงังานลดลงอยา่งมาก  พลงังานทีคายออกมาเรียกวา่ พลงังานการดูดซบั (adsorption 

energy) โดยโมเลกุลของสารทีถูกดูดซบัจะมีความเสถียรมากขึน การทีโมเลกุลของสารถดัไปจะเขา้
มาดูดซบัไดโ้มเลกุลของสารจาํเป็นจะตอ้งเคลือนทีเขา้ไปอยูใ่นรูพรุนของซีโอไลตส่์วนทีลึกเขา้ไป 

เพือทีจะเกิดทีวา่งให้สารโมเลกุลอืนสามารถดูดซบัได ้ซึงจาํเป็นตอ้งให้พลงังานค่าหนึง ทีตอ้งมีค่า
มากกวา่ค่าพลงังานการดูดซบั ณ ตาํแหน่งนนั จึงจะสามารถทาํให้โมเลกุลของสารเคลือนทีต่อไป 

พลงังานทีใชใ้นการคายซบัภายในรูพรุนเพือให้เกิดการแพร่นี เรียกวา่ พลงังานกระตุน้ของการแพร่ 

(activation energy of diffusion) และพบวา่เมืออุณหภูมิสูงขึนการแพร่ผ่านภายในรูพรุนจะสูงขึน 

เนืองจากมีสัดส่วนของโมเลกุลทีมี kinetic energy มากกวา่ activation energy of diffusion  อยา่งไรก็
ตาม ความสามารถในการดูดซบัของโมเลกุลในซีโอไลตก์็จะลดลง เนืองจากมีการแข่งขนัระหวา่ง
การดูดซับ และการคายซับนันเอง เรียกกลไกการแพร่นีว่า การแพร่แบบดูดซับ (adsorption 

diffusion) ซึงอุณหภูมิจะมีผลอย่างมากต่อ adsorption selectivity โดยจะมีอุณหภูมิทีเหมาะสม
ในช่วงแคบๆ เท่านนั ทีทาํใหเ้กิดการคดัสรรการดูดซบัทีดี 

นอกจากการแพร่ในรูพรุนแลว้ การแพร่ระหว่างอนุภาคซีโอไลตก์็มีผลต่อการดูดซับ
เช่นกนั เนืองจากซีโอไลต์มีอนุภาคขนาดเล็ก (0.5-10 ไมโครเมตร) จึงไม่สามารถใชง้านไดใ้น
ลกัษณะอนุภาคเดียว แต่ตอ้งขึนรูปเป็นเม็ดขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร โดยอาศยัการเชือมยึดอนิ
นทรีย ์(inorganic bider) ใหอ้นุภาครวมกนัเป็นกอ้นโดย pellet จะประกอบดว้ยอนุภาคซีโอไลตที์ยึด
กนัดว้ย bider ทาํให้เกิดช่องวา่งระหวา่งอนุภาคขึนใน pellet การแพร่ในช่องวา่งนีจะมีผลต่ออตัรา
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การดูดซบั โดยการแพร่ทีดีจะช่วยใหก้ารดูดซบัเกิดไดเ้ร็วขึน แต่จะไม่มีผลต่อการคดัสรรการดูดซบั 
กล่าวคือ การแพร่จะดีขึนเมืออุณหภูมิสูงขึน และโมเลกุลขนาดเล็กจะแพร่ไดดี้กว่าโมเลกุลขนาด
ใหญ่ 

จะเห็นไดว้า่ทงัขนาด รูปร่าง โมเลกุลของสาร ขนาดรูพรุนของซีโอไลต ์และอุณหภูมิที
ใชใ้นการดูดซบั มีผลต่อความสามารถในการดูดซบั และการคดัสรรการดูดซบั ซึงจะตอ้งพิจารณา
เป็นกรณีๆร่วมกบัผลการทดลอง ซึงแสดงในลกัษณะของสมดุลการดูดซบัทีอุณหภูมิคงที หรือทีเรา
เรียกวา่ ไอโซเทอร์มของการดูดซบั (adsorption isoterm) นนัเอง 
 

5. ชนิดของซีโอไลต์ทใีช้ดูดซับก๊าซ 
ตวัอยา่งซีโอไลตที์นิยมใชดู้ดซบัก๊าซ เช่น 
5.1 ซีโอไลต์ 4A   
      ซีโอไลต ์4A เป็นซีโอไลตส์ังเคราะห์ในกลุ่มที 3 ซึงมีโครงสร้างพืนฐานเป็นแบบ D4R 

ตามการจดัจาํแนกของ Breck (1974) ดงัรูปที 2.19 

 

 
รูปที 2.19  โครงสร้าง D4R ของซีโอไลต ์4A 

ทีมา: อาณติั และ ยทุธเกียรติ (2536) 
 

     ซีโอไลต ์4A ประกอบดว้ยรูปทรงหลายเหลียม 2 ชนิด คือ รูปทรงสีหนา้ หรือ D4R 2 
โมเลกุลจบัตวักนัเป็นรูปลูกบาศกด์งัแสดงในรูปที 2.20 และรูปทรงสีหนา้ 24 โมเลกุลจบัตวักนัเป็น
รูปทรงกรวยแปดหนา้หรือทรง β รูปที 2.20 
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รูปที 2.20  การจบัตวัเป็นรูปทรงกรวยแปดหนา้ (truncated octahedral) ในซีโอไลต ์4A 

 a)โครงสร้างรูปทรงหลายเหลียม  b) โครงสร้างทรงลูกบาศก ์
ทีมา: อาณติั และ ยทุธเกียรติ (2536) 
 

5.1.1 องคป์ระกอบของซีโอไลต ์A  

         ตามปกติซีโอไลต์ 4A ประกอบดว้ย 24 โมเลกุลของรูปทรงสีหน้าโดยเป็น 12 

โมเลกุลของ AlO4 และ 12 โมเลกุลของ SiO4 และมีนาํประกอบอยู ่27 โมเลกุลโดยมีการสลบักนัไป
มาของ AlO4 และ SiO4   ภายในโมเลกุล และอตัราส่วนของ Si/Al เป็น 1/1 

         โดยปกติซีโอไลต ์4A จะถูกสังเคราะห์อยูใ่นรูปของโซเดียมไอออน  
5.1.2 การสังเคราะห์ซีโอไลต ์4A 

         ซีโอไลต์ 4A สังเคราะห์ได้ภายใตส้ภาวะไฮโดรเทอร์มอล โดยการตกผลึกใน
ระบบสารละลายทีมีนาํเป็นตวัทาํละลาย ทีมีส่วนผสมทางเคมีทีเหมะสม สภาวะทวัไปของการ
สังเคราะห์เป็นดงันี 

 มีสารตงัตน้ทีวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยา 
 ทาํปฏิกิริยาในสภาวะทีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง สูง 

 อุณหภูมิตาํและความดนัในปฏิกิริยาตาํ 
 เจลมีความเข้มข้นอิมตัวยิงยวดเพือให้เกิดการตกผลึกได้ง่าย โดยเจลทีใช้คือ

สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตทีมีนาํอยูม่าก ซึงเตรียมจากสารละลายทีมีนาํเป็นตวัทาํละลาย ทีวอ่งไว
ในการเกิดปฏิกิริยา ของแข็งแขวนลอยหรืออะลูมิโนซิลิเกตทีว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา เช่น 
metacalin การเกิดผลึกซีโอไลตด์งัแสดงรูปที 2.21 

 

 

 

a 
b 
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NaOH(aq)+NaAl(OH)4(aq)+Na2SiO3 (aq) 

 
[Naa(Al2)b(SiO2)NaOH.H2O] gel 

 

Na[(Al2)x(SiO2)y].mH2O solution 

(zeolite crystal) 

รูปที 2.21  แผนภาพปฏิกิริยาการเกิดผลึกของซีโอไลต ์4A 

ทีมา: อาณติั และ ยทุธเกียรติ (2536) 
 

          อาจเตรียมเจลทีจะเป็นซีโอไลต์ต่างๆจากสารตงัตน้ทีละลายนาํ เช่น NaAlO2, 

Na2O.SiO2 และ NaOH ในอตัราส่วนทีแตกต่างกนั 

 5.1.3 สมบติัของซีโอไลต ์4A 

          สมบติัทวัไปของซีโอไลต ์4A แสดงในตารางที 2.2 

 

ตารางที 2.2 สมบติัทวัไปของซีโอไลต ์4A 

ปัจจยั สมบติั 
รูปแบบ 
สี 
รูปทรงผลึก 

ขนาดอนุภาค 

ความหนาแน่น 
นาํหนกัทีหายไปที 800 องศาเซลเซียส 
ความเป็นกรด- ด่าง  

ค่าความสามารถในการแลกเปลียนไอออน 

ค่าความสามารถในการแลกเปลียน 

แคลเซียมไอออน 

อิสระ 

ขาว 
ลูกบาศก ์

4-6 ไมโครเมตร 

25-30 ปอนดต่์อลูกบาศกฟุ์ต 
ร้อยละ 18-22 

10.1-11.1 

5.6 มิลลิอิคววิาเลนทต่์อกรัมซีโอไลต ์ 

 

3.0 มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกรัมซีโอไลต ์ 

ทีมา: Breck (1974) อา้งโดยเรวดี (2544) 
 

 

 25oC 

 25oC 
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(1) สมบติัทางกายภาพ  
      ซีโอไลต ์4A เป็นผลึกรูปร่างเฉพาะแบบ penetration twins ดงัรูปที 2.22 มี

ขนาด 1-10 ไมครอน ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1.9-2.3 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึงความหนาแน่นของ      
ซีโอไลต ์4A จะเปลียนไปตามปริมาตรรูพรุน 

 

 
รูปที 2.22 ภาพ scanning electron microscrope ของซีโอไลต ์4A  

ทีมา: อาณติั และ ยทุธเกียรติ (2536) 
 

(2) สมบติัทางเคมี 

      ซีโอไลต ์4A สามารถเปลียนเป็นซีโอไลต ์P ไดจ้ากการทาํปฏิกิริยากบัด่าง
แก่ในสภาวะทีเหมาะสม และสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไปไดไ้ฮดรอกซีโซดาไลต์ การสังเคราะห์ซี
โอไลต ์4A มกัจะพบวา่มีซีโอไลต ์P ปนมาดว้ยเสมอ แต่ซีโอไลต ์P ไม่สามารถเปลียนกลบัมาเป็น 
ซีโอไลต ์4A ไดอี้ก แต่จะเปลียนไปเป็นไฮดรอกซีโซดาไลตไ์ด ้

(3) สมบติัในการดูดซบั  

      เมือให้ความร้อนที 350-400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชวัโมง เพือไล่นาํ
ออกจากโมเลกุลของซีโอไลต์ รูพรุนในโมเลกุลซีโอไลต์จะว่างเปล่า และสามารถดูดซับโมเลกุล
อืนๆได ้จึงมีการนาํไปใช้แยกแยกสารบางอย่างออกจากกนัโดยอาศยัความแตกต่างของขนาด และ
รูปร่างโมเลกุล 

(4) สมบติัในการแลกเปลียนแคตไอออน  
     แคตไอออนทีสามารถแลกเปลียนกับซีโอไลต์ จะเกาะอยู่ทีโครงสร้าง

รูปทรงสีหน้าของซีโอไลต์ ซึงสามารถแลกเปลียนได้ง่ายดว้ยแคตไอออนตวัอืนๆในสารละลาย
เขม้ขน้ ซีโอไลตมี์ค่าความจุสูงถึง -  มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อกรัม ซึงขึนอยู่กบัปริมาณอะลูมินาใน
โครงสร้างผลึก โดยค่าความจุการแลกเปลียนแคตไอออนบอกให้ทราบถึงจาํนวนอะลูมิเนียมทีเขา้
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ไปแทนทีซิลิกอนในโครงสร้างรูปทรงสีหนา้ การแลกเปลียนประจุไม่ทาํให้สมบติัของซีโอไลต ์4A 

เปลียนไป ดงันนัจึงนาํซีโอไลต์ 4A มาใชป้ระโยชน์ในการกาํจดัความกระดา้งของนาํ โดยมีกลไก
ดงัต่อไปนี (รูปที 2.23) 

รูปที 2.23 กลไกการเปลียนไอออนของซีโอไลต ์A 

ทีมา: อาณติั และ ยทุธเกียรติ (2536) 
 

เนืองจากโครงสร้างทีเป็น  มิติ ทาํให้เกิดช่องวา่งทีแคตไอออนเขา้ไปอยูไ่ด้
โดยไม่เกิดการบวมหรือการเปลียนแปลงของโครงสร้าง ซีโอไลต์จึงสามารถแลกเปลียนแคต
ไอออนได้ดี ทาํให้สามารถนําไปใช้เป็นเรซินเพือแลกเปลียนกับแคตไอออนของไดวาเลนต ์

(divalent) ได ้ความสามารถในการแลกเปลียนแคตไอออนของซีโอไลตส์รุปไดด้งันี  
Zn2+> Sn2+> Ba2+> Ca2+> Ni2+> Cd2+> Hg2+> Mg2+ 

 การแลกเปลียนประจุจะเกิดไดดี้ เมือลกัษณะโครงสร้างของซีโอไลต์ ขนาด 
ประจุของแคตไอออน ความเขม้ขน้ของแคตไอออน ชนิดของแอนไอออนทีรวมตวักบัแคตไอออน
ในสารละลาย อุณหภูมิทีใช้ pH ของสารละลาย และเวลาทีใช้ในการแลกเปลียนไอออนมีความ
เหมาะสม และสามารเกิดไดดี้ในสารละลายทีมีตวัทาํละลายเป็นนาํ (ธีรพงษ,์ 2543)  

จาํนวนแคตไอออน M ทีใชใ้นการดุลประจุของซีโอไลต์จะขึนกบัจาํนวน 
AlO2

- ในโครงสร้าง framwork และจาํนวนประจุ n เช่น จาํนวน monovalent cation จะเท่ากบั 
จาํนวน AlO2

- ในซีโอไลต์ และจาํนวน divalent cation จะเท่ากบัครึงหนึงของจาํนวน AlO2
- เป็นตน้ 

(ธีรพงษ,์ 2543) อีกทงัโดยทวัไป สมบติัของพืนผิวซีโอไลตขึ์นกบัสัดส่วน Si/Al โดยความมีขวัจะ
ลดลงเมือสัดส่วน Si/Al เพิมขึน เนืองจากจาํนวนประจุของอะลูมิเนียมลดลง ดงันนั สัดส่วน Si/Al 
จึงเป็นดชันีหนึงทีกาํหนดสมบติัในการดูดซับของซีโอไลต์แต่ละชนิด โดยการดูดซับบนพืนผิวซี
โอไลต์ทีมีสัดส่วน Si/Al น้อยกว่า 8-10 มกัไดรั้บอิทธิพลของแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต เนืองจาก

water Na+ 

Ca++ 

Na+ 

water 

Zeolite 

Crystal 
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ประจุลบของอะตอมอะลูมิเนียม และสมบติัการถูกเหนียวนําให้เกิดความเป็นขัวของโมเลกุล
สารประกอบแต่ละชนิด 
 

6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 ประภสั และคณะ (2555) ศึกษาการเพิมศกัยภาพในการนาํก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทน
เชือเพลิงก๊าซธรมชาติสําหรับรถยนต์การทดลองใช้ชุดทดลองการดูดซับแบบสลับความดันที
ประกอบดว้ย หอดูซบัซึงบรรจุตวัดูดซบั ซีโอไลต ์13X จาํนวน 2 หอ พบวา่ความดนั อุณหภูมิ และ
ปริมาณตวัดูดซบัมีผลต่อประสิทธิภาพของการดูดซับโดยเมือเพิมปริมาณตวัดูดซบัเป็น 450 กรัม 

ความดนั เป็น 7 บรรยากาศ และลดอุณหภูมิลง เท่ากบั 4 องศาเซลเซียส จะทาํให้ระบบสามารถดูด
ซบัไดดี้ขึน โดยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดร้้อยละ 83 และจากการศึกษาประสิทธิภาพของ
การดูดซบัพบวา่ ระบบสามารถเพิมสัดส่วนของก๊าซมีเทนไดถึ้งร้อยละ 82-96 
 ขนัทอง (2553) เตรียมเมมเบรนไคโตซานเพือแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ก๊าซมีเทนในระบบก๊าซชีวภาพ ไคโตซานทีใช้มีมวลโมเลกุล และร้อยละการกาํจดัหมู่แอซีทิล 

เท่ากบั 9.5X105 ดอลตนั และ 90±5 ตามลาํดบั ซีโอไลต ์A ทีใชมี้ขนาดรูพรุน พืนทีผิว และปริมาตร
รูพรุน เท่ากบั 2551.6 องัสตรอม, 13.9 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.0137 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม 

ตามลาํดบั เมมเบรนทีเตรียมขึนในงานวิจยันีไดแ้ก่ เมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน, เมมเบรนไม่
เชือมขวางไคโตซาน, เมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต,์ เมมเบรนไม่เชือมขวางไคโตซาน– 

ซีโอไลต์ และเมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ชนิดบวมตวัดว้ยนาํ ในการเชือมขวางเมม
เบรนไคโตซานใชส้ารละลายกรดซลัฟิวริกร้อยละ 4 โดยนาํหนกั ปริมาณการใชซี้โอไลต์ A ร้อยละ 

10–40 โดยนาํหนัก  พบว่า เมมเบรนทีมีศกัยภาพมากทีสุด คือเมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน–         

ซีโอไลตที์มีปริมาณของซีโอไลตร้์อยละ 40 โดยนาํหนกั ทีอุณหภูมิ 30  องศาเซลเซียส และความดนั 

1 บาร์ เมือใชเ้มมเบรนแห้งทดสอบกบัก๊าซแห้งให้ค่าการซึมผา่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน, 

ไฮโดรเจน และไนโตรเจน เท่ากบั 66.8±6.4, 4.0±0.6, 387.5±26.1 และ 7.4±0.6 แบเรอร์ ตามลาํดบั 

ค่าการเลือกสรรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อมีเทน, ไฮโดรเจนต่อมีเทน และไนโตรเจนต่อ มีเทน 

เท่ากบั 16.5±1.6, 96.9±1.5 และ 1.9±0.1 ตามลาํดบั แต่ผลขา้งตน้จะเปลียนไปถา้เมมเบรนและ/หรือ
ก๊าซไม่แห้ง และผลการศึกษาสมรรถนะการแยกก๊าซของเมมเบรน 2 ชนิด คือเมมเบรนเชือมขวาง
ไคโตซาน และเมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต ์ ทีมีปริมาณของซีโอไลตร้์อยละ 40 โดย
นาํหนกั จากระบบบ่อก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรกรณีศึกษา พบวา่เมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน– 
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ซีโอไลต์มีค่าสมรรถนะการแยกก๊าซ ซึงสูงกว่าเมมเบรนเชือมขวางไคโตซาน ซึงสอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพการแยกอุดมคติจากเมมเบรนแหง้/ก๊าซแหง้ 

 ชมพูนุช (2551) ศึกษาการเตรียมเมมเบรนไคโตซานเพือนาํมใช้ในการแยกมีเทนจาก
แก๊สชีวภาพไคโตซานทีใชมี้มวลโมเลกุล และร้อยละการกาํจดัหมู่แอซิทิล เท่ากบั 9.5 x 105 และ 
90±5 ตามลาํดบั สารซีโอไลตเ์อทีใชมี้ขนาดของรูพรุน พืนทีผิว และปริมาตรรูพรุน เท่ากบั 2551.6 

องัสตรอม 13.9 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.0137 ลูกบาศก์เวนติมตรต่อกรัม ตามลาํดบั ในการเชือม
ขวางเมมเบรนไคโตซานใช้สารละลาย กรดซัลฟิวริกร้อยละ 4 โดยนาํหนกั และใช้ซีโอไลต์เอใน
ปริมาณร้อยละ 10-4 โดยนาํหนกัของนาํหนกัไคโตซาน ผลการศึกษาพบวา่เมมเบรนทีน่าสนใจ คือ 
เมมเบรนไคซานเชือมขวางทีมีปริมาณซีโอไลตร้์อยละ 40 โดยนาํหนกัทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
และความดนั 1 บาร์ มีค่าการซึมผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน 
เท่ากบั 66.8±6.4, 4.0±0.6, 387.5±26.1 และ7.4±0.6 ตามลาํดบั 

 Zhonglin et al. (2007) ศึกษาการปรับปรุงความสามารถในการดูดซบัของ ซีโอไลตขึ์น
รูปซึงมี kaolin เป็นวสัดุประสาน และแช่ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าทาํให้ kaolin สามารถ
เปลียนเป็น zeolite ได ้พบวา่ตวัดูดซบัทีทาํการปรับปรุงคุณภาพดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความจุ
ในการดูดซับทีสูงขึน และมีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดดี้ขึน เพราะมี
พนืทีผวิในการดูดซบัทีมาก แต่มีค่ากระจายลดลง  
 Krista et al. (2006) ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใชซี้โอไลต ์Na-Y และ Na-Xn 

ในการแลกเปลียนไอออนทีเป็นด่าง ซึงไดแ้ก่ Li+, K+, Rb+ และ Cs+ เพือหา isotherm ของการดูดซบั 
ในการสังเคราะห์ซีโอไลต ์Na-X และ Na-Y ทีใชอ้ตัราส่วน Si/Al เท่ากบั 1.23 และ 2.35 ตามลาํดบั 
การแลกเปลียนไอออนทดลองโดยใช้สารละลายด่างทีกาํหหนดไวที้ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ผสมรวมกบัซีโอไลต ์2 กรัม กวนทีอุณหภูมิ 77 องศาเซลเซียส ทาํ 4 ครัง
จากนนัลา้งดว้ยนาํกลนัแลว้กรอง นาํไปเผาทีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จากนนันาํไปดูดซบั CO2 
พบวา่ ค่าความสามารถในการดูดซบั CO2 ทีทาํการแลกเปลียนไอออนกบั Li+ จะดีกวา่ไอออนบวก
ชนิดอืนๆ ซึงตรงตามทฤษฎีของ Lewis ทีกล่าวว่าอะตอมของออกซิเจนในโครงข่ายของโลหะที
เป็นด่างทีทาํการแลกเปลียนไอออนในซีโอไลตจ์ะเพิมขึนตามขนาดของไอออนบวก  
 อารีญา (2545) ศึกษาผลของตวัดูดซับชนิดถ่านทีเตรียมจากการตม้กะลามะพร้าวใน
สารละลายกรดซัลฟิวริก ทีความเขม้ขน้ร้อยละ 70 โดยปริมาตร ทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 
พบวา่กะลามะพร้าวขนาด 8X8 ตารางเซนติเมตร จะเปลียนเป็นถ่านหมดหลงัตม้นาน 3 ชวัโมงขึน
ไป ค่าการดูดซบัไอโอดีนของถ่านดูดซบัมีค่า ระหวา่ง 272-342 มิลลิกรัมต่อกรัม สมดุลการดูดซบั
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ก๊าซไนโตรเจนสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการดูดซับของ Henryโดยทีค่าคงทีสมดุลการดูดซับของ 

Henry มีค่าเป็น 0.0045, 0.0127 และ0.0192  มิลลิโมลต่อกรัมบรรยากาศ เมือทดลองทีอุณหภูมิ-10, 

0 และ 30 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ส่วนการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์สอดคลอ้งกบัแบบจาํลอง
การดูดซบัของ Langmuir โดยทีค่าปริมาณการดูดซบัสูงสุดมีค่า 0.0182 , 0.0308 และ0.0340 มิลลิ
โมลต่อกรัม ทีอุณหภูมิ -10, 0 และ30 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

 Yang et al. (1987) ไดท้าํการศึกษากระบวนการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ยวสัดุดูด
ซบัทีอุณหภูมิสูง โดยงานวิจยันีไดท้าํการทดสอบ และวิเคราะห์ผลของวสัดุดูดซับ การดูดซับดว้ย 
Carbon-based โดยประสิทธิภาพการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดที์ความดนัตาํและอุณหภูมิตาํ ผลคือ
ประสิทธิภาพในการดูดซับลดลงแต่จะเพิมขึนทีอุณหภูมิสูง และผลกระทบของพืนทีผิวต่อ
ประสิทธิภาพการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีความสําคญัมากนกั เมือทาํการเพิมอุณหภูมิ วสัดุ
ทีใชใ้นการดูดซบัออกไซด ์โดยปกตินิยมใช ้CaO และ Mg การใช ้ซีโอไลต ์ซึงสําคญัมากในการดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้สารประกอบ Hydrotalcitelike (HTlcs) ในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีอุณหภูมิสูงโดยงานวิจยันีมีความสําคญัอยา่งมากในการศึกษาวิจยัการดูดซบั
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอนาคตต่อไป 

 Ko, D. et al. (2000) ไดท้าํการปรับปรุงกระบวนการดูดซบัแบบสลบัความดนัเพือผลิต
ก๊าซออกซิเจนจากอากาศ ในช่วงเริมตน้ของกระบวนการ ซึงส่งผลให้ลดการใช้พลงังานในการ
ดาํเนินงาน และลดเวลาในการเขา้สู่สภาวะสมดุล โดยทาํการจาํลองกระบวนการเพือหาความดนั
ของกระแสป้อนและเวลาของวฏัจกัรทีเหมาะสม ผลทีไดคื้อ เวลาวฏัจกัร 14.46 วินาที และความดนั
ของกระแสการป้อน 597 กิโลปาสคาล ไดค้วามบริสุทธิร้อยละ 96.42 ดาํเนินงาน 405 วฏัจกัร และ
ใชเ้วลา 5,857 วนิาที ก่อนเขา้สู่สภาวะคงตวั 

 ยงยุทธ (2541) ศึกษา isotherm การดูดซบัก๊าซมีเทน อีเทน และโพรเพน บนซีโอไลต์
ชนิด NaA, NaX และ NaY ทีอุณหภูมิ 35-100 องศาเซลเซียส โดยการไหลผา่นหอดูดซบั ก๊าซแต่ละ
ชนิด แต่ละไอโซเทอมสอดคล้องกับแบบจาํลองสมดุลการดูดซับของแลงเมียร์ และฟรอนดิช 
ในช่วงความดนัย่อย 20-160 กิโลปาสคาล อย่างไรก็ตาม ไอโซเทอมมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงเมือ
อุณหภูมิสูงขึน สําหรับค่าคงทีของการดูดซบัของ Langmuir ขึนกบัอุณหภูมิ สอดคลอ้งกบัสมการ
ของเวนตฮ์อฟฟ์ ก๊าซโพเพนถูกดูดซบัไดดี้กวา่ก๊าซอีเทน และมีเทน ตามลาํดบั ในขณะที ปริมาณ
การดูดซับสูงสุดสําหรับการดูดซบัก๊าซมีเทน มากกวา่การดูดซบัก๊าซอีเทน และโพรเพนตามลาํดบั 
แมซี้โอไลตช์นิด NaY มีพืนทีการดูดซบัมากกวา่พืนทีการดูดซับชนิด NaX และ NaA ตามลาํดบั  
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แต่พนืทีการดูดซบัของซีโอไลตช์นิด NaA ถูกใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่พืนทีการดูดซบัของซีโอไลต์
ชนิด NaX และ NaY ตามลาํดบั  
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บทที 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
1. วสัดุ และอุปกรณ์ 
 วสัดุทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A จากบริษทัไทยซิลิเกตเคมีคอล จาํกดั (Thai Silicate LTD) 

  โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) บริสุทธิร้อยละ 99.0 ผลิตโดยบริษทั Merck KGaA จาํกดั 

 ลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) บริสุทธิร้อยละ 98.0 ผลิตโดยบริษทั Ajax Finechem Pty จาํกดั 

 โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ทีมีความบริสุทธิร้อยละ 99.8 ผลิตโดยบริษทั Ajax Finechem 

Pty จาํกดั 

 ซีเซียมคลอไรด ์(CsCl) ทีมีความบริสุทธิร้อยละ 99.8 ผลิตโดยบริษทั Merck KGaA จาํกดั 

 แมกนิเซียมคลอไรด ์(MgCl2) ทีมีความบริสุทธิร้อยละ 99.0 ผลิตโดยบริษทั Ajax Finechem 

Pty จาํกดั 

  แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรท (CaCl2.2H2O) บริสุทธิร้อยละ 99.0 โดยบริษทั Merck KGaA 
จาํกดั 

 ก๊าซผสมมาตรฐานทีประกอบด้วยก๊าซ N2:CO2 = 60:40 ผลิตโดยบริษทั LABGAZ 

(Thailand) Co.,Ltd. 

 ก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ทีเป็นก๊าซผสมสังเคราะห์ ทีประกอบด้วยก๊าซ N2:CO2:CH4 = 

20:30:50 ผลิตโดยบริษทั LABGAZ (Thailand) Co.,Ltd. เพือใชใ้นการศึกษาการดูดซับก๊าซแบบ
สองคอลมัน์  

ถว้ยกระเบืองพร้อมฝาปิด  
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 42  
เครืองแกว้ต่างๆ เช่น บีกเกอร์, กระบอกตวง, ขวดวดัปริมาตร, ปิเปตวดัปริมาตร, บิวเรต, 

ขวดสุญญากาศ, ขวดรูปชมพู ่และกระจกนาฬิกา  
 

 อุปกรณ์ทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 
Hotplate รุ่น yellow MAG HS 7 ยหีอ้ Yellow line ผลิตจากประเทศ เยอรมนันี 
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 เตาอบ (hot air oven) รุ่น LDO - 100E ยหีอ้ Labtech ผลิตจากประเทศ เกาหลี 

เตาเผา (furnace) รุ่น pH510 ยหีอ้ EUTECH ผลิตจากประเทศ สิงคโปร์ 

เตาเผา รุ่น EF 11/8B ยหีอ้ Lenton ผลิตจากประเทศ เยอรมนันี 
เครืองชงัละเอียดทศนิยม 4 ตาํแหน่ง รุ่น FX2000i  ยหีอ้ AND ผลิตจากประเทศ ญีปุ่น 

เครืองวดั pH (pH meter) รุ่น pH510  ยหีอ้  EUTECH  ผลิตจากประเทศ สิงคโปร์ 

ตะแกรงร่อน (sieve) ขนาด 0.25-1 มิลลิเมตร รุ่น AS200 ยีห้อ Stainless steel square ผลิต
จากประเทศองักฤษ 

ชุดกรองระบบสุญญากาศ 

โถดูดความชืน (desiccator) 
 

2. เครืองมือวเิคราะห์ 

 เครืองมือวเิคราะห์ทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) รุ่น 

JSM-6400 scanning microscope ยหีอ้ JEOL ผลิตจากประเทศ เยอรมนันี (รูปที 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.1 เครือง scanning electron  microscope (SEM) 

 

เครืองวดัการเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) รุ่น XRD 6000 ยีห้อ 

SHIMADZU ผลิตจากประเทศ อเมริกา (รูปที 3.2) 
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รูปที 3.2 เครือง X-ray difraction spectroscopy (XRD) 

 

  เครืองวิเคราะห์พืนทีผิวจาํเพาะของรูพรุนด้วยเทคนิคของการดูดซับ และคายซับแบบ
กายภาพกบัก๊าซไนโตรเจน (Brunauer Emmett Teller, BET surface area analyzer) รุ่น 
AUTOSORB 1 ยหีอ้ QUANTACHROME  ผลิตจากประเทศ เยอมนันี (รูปที 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.3 เครือง Brunauer Emmett Teller (BET) 

 
 เครืองเอก็ซ์เรยฟ์ลูออเรสเซน้ส์ (X-ray fluorescence spectroscopy, XRFS) รุ่น PW2400 

ยหีอ้ Philips ผลิตจากประเทศ เยอรมนันี (รูปที 3.4) 
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รูปที 3.4 เครือง X-ray fluorescence spectroscopy (XRFS) 

 

 เครือวดัก๊าซโครมาโตรกราฟฟี (gas chromotograph) ยีห้อ SHIMADZU รุ่น GC2014 ผลิต
จากประเทศ องักฤษ (รูปที 3.5) 

 
รูปที 3.5  เครืองวเิคราะห์ gas chromatography (GC) 
 

 เครืองวิเคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของธาตุในสารละลาย (inductive coupled plasma 

spectroscopy, ICP) ยหีอ้ Perkin Elmer รุ่น Optima 3000 ผลิตจากประเทศอเมริกา ดงัรูปที 3.6 
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รูปที 3.6  เครือง inductive coupled plasma spectroscopy( ICP) 
 

ชุดคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว ผลิตจากประเทศไทย  

เครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ผลิตจากประเทศไทย  

 

3. สถานทีทาํการวจัิย 

ฝ่ายเทคโนโลยีสิงแวดล้อมและทรัพยากร สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

4. ระยะเวลาทาํการวจัิย 
การวจิยัครังนีดาํเนินการตงัแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 
แผนการทดลองสรุปได้ดังแผนรูปที 3.7 โดยการทดลองทงัหมดดาํเนินการในระดับ

หอ้งปฏิบติัการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.7 แผนผงัสรุปการทดลอง 

ปรับปรุงคุณภาพดว้ยวิธีการตงักวนโดยใช้
สารละลายทีความเขม้ขน้ 1, 3 และ 5 โมล
ต่อลิตร เลือกใช้สารละลายทีเป็นตวัแทน
ธาตุหมู่ 1 คือ LiCl, KCl และ CsCl 

ธาตุหมู่ 2 คือ MgCl2 และ CaCl2  

นาํซีโอไลต์ทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มา
กระตุน้ดว้ยการเผา 700 องศาเซลเซียส  
นาน 3 ชวัโมง 

ซีโอไลตส์ังเคราะห์มาตรฐานชนิด 4A 

ศึกษาสมบติัทางกายภาพ และทางเคมี 

(SEM, BET, XRD, XRFS,  
CEC, pH และ ICP ) 

ศึกษาปัจจยัทีเหมาะสมสาํหรับการดูดซบัก๊าซ CO2 

และ N2 ในก๊าซผสมสังเคราะห์ระหวา่ง CO2:N2

โดยใช้คอลัมน์ ดูดซับก๊าซแบบคอลัมน์ เ ดียว 
เนืองจากคอลมัน์เดียวไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัการเดิน
ระบบก๊าซลุกติดไฟ จึงศึกษาก๊าซ 2 องคป์ระกอบ
ปัจจยัทีศึกษา 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) 
     ระยะเวลาในการดูดซบัก๊าซ (0-200 นาที โดย
เก็บทุก 0.5 นาที) 

นาํปัจจยัเหมาะสมทีไดจ้ากจากการทดลองขา้งตน้
มาศึกษาระยะเวลาครบรอบในการเดินระบบ
เครืองแยกก๊าซสลับความดันแบบสองคอลัมน์ 
และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ CO2 และ 
N2 ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ (N2:CO2:CH4)  
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จากรูปที 3.7 งานวจิยัแบ่งเป็นขนัตอนต่างๆ ดงันี 

 5.1 ศึกษาสมบติัทางกายภาพ และทางเคมีของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และวิเคราะห์ค่า
ความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (cation exchange capacity ; CEC) 
  5.1.1 ศึกษาสมบติัทางกายภาพของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ดาํเนินการโดย 

         การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครือง X-ray difraction spectroscopy 

(XRD) เพือวิเคราะห์ชนิดของผลึกซีโอไลตด์ว้ยเทคนิคการเลียวเบนของรังสีเอ๊กซ์ ทีช่วง 2 Theta = 

5-80 องศา ดว้ยความเร็ว 4 องศาต่อนาที 
         การวิเคราะห์ขนาด และรูปทรงผลึกซีโอไลต์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด (Scanning electron  microscope, SEM) ทีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า 
         การวเิคราะห์พืนผวิ และขนาดรูพรุนของผลึกซีโอไลต์ดว้ยเทคนิคการดูดซบั
และคายซบัแบบกายภาพกบัก๊าซไนโตรเจนโดยใชเ้ครือง Brunauer Emmett Teller (BET) surface 

area analyzer  

 5.1.2 ศึกษาสมบติัทางเคมีของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A  ดาํเนินการโดย 

                     การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานโดยใช้เครือง     
X-ray fluorescence spectroscopy (XRFS)  

          การวิเคราะห์ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (cation 

exchange capacity, CEC) ดว้ยวธีิการไตเตรท 

  การวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  

  การวิเคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของธาตุในสารละลาย (Inductive Coupled 

Plasma Spectroscopy, ICP)  
 5.2 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของไอออนบวก Li+, K+, Cs+, Mg2+ และ Ca2+ ในการปรับปรุง
คุณภาพซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A โดยวิธีการตงักวนกบัสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิด LiCl, KCl, 

CsCl, MgCl2 และ CaCl2.2H2O ทีความเขม้ขน้ 1, 3, และ 5 โมลต่อลิตร ดาํเนินการดงันี 

       นาํซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ตงักวนกับสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆใน
อตัราส่วน 1:10 โดยมวลต่อปริมาตร นาํมา 200 กรัม บรรจุในคอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์เดียว
และนาํสารละลายเกลือคลอไรด์ LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และCaCl2.2H2O (ทีใช้เป็นสารละลาย
แลกเปลียน) ทีความเขม้ขน้ 1, 3, และ 5 โมลต่อลิตร  

      กวนสารละลายทีความเร็ว 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาที เมือครบกาํหนดเวลาค่อยๆเติมสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลต่อลิตร ในสารละลาย
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ขา้งตน้ เพือปรับความเขม้ขน้สารละลายให้เท่ากบั 0.02 โมลต่อลิตร ทาํการปันกวนจนครบเวลา 24 

ชวัโมง โดยใส่ในบีคเกอร์ และปิดดว้ยกระจกนาฬิกา 
นาํมากรองดว้ยกระดาษกรอง GF/C whatman ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 55 มิลลิเมตร ทีอยู่

ใน Buchner funnel และลา้งตะกอนทีเหลือคา้งอยูด่ว้ยนาํ deionized water จนปราศจากคลอไรด ์
การทดสอบการปราศจากคลอไรด ์ดว้ยวธีิการของโวลฮาร์ด นาํสารละลายทีผา่นการกรอง ส่วนที 1 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุทีเหลือดว้ยเครือง ICP และส่วนที 2 ปริมาตร 20 

มิลลิลิตร วเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 นาํส่วนตะกอนของซีโอไลตที์ผา่นการปรับปรุงคุณภาพมาอบแห้งในตูอ้บที 105 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชวัโมง เมือแหง้แลว้นาํมาผสมกบัเบนโทไนทที์ร้อยละ 5 โดยนาํหนกัแห้ง โดยใช้
นาํกลนั10 มิลลิลิตร จากนนัผสมให้เป็นเนือเดียวกนัแลว้นาํไปขึนรูป และนาํไปอบต่อให้แห้งใน
ตูอ้บที 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชวัโมง 

 5.3 นาํซีโอไลต์ทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพมากระตุน้ดว้ยการเผาในเตาเผา ที 700 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชวัโมง แลว้เก็บให้เยน็ลงในโถดูดความชืน ซึงซีโอไลต์ทีปรับปรุงคุณภาพดว้ย 

LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และ CaCl2.2H2O ทีผา่นการกระตุน้ ในการวิจยันีจะเรียกวา่ Li-A, K-A, 

Cs-A, Mg-A และ Ca-A ตามลาํดบั จะมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมขนาดใหญ่ และมีขนาดไม่เท่ากนั เพือ
ความเหมาะสมในการนาํไปใช้ต่อไปในคอลมัน์ดูดซับก๊าซ จึงนาํมาบดในโกร่งบด และร่อนดว้ย
ตะแกรงเพือแยกขนาดต่างๆ ดงันี 

ชนัที 1  ขนาดเม็ดเท่ากบั   >2    มิลลิเมตร 

ชนัที 2  ขนาดเม็ดเท่ากบั  1 - 2    มิลลิเมตร 
ชนัที 3  ขนาดเม็ดเท่ากบั  0.5 - 1  มิลลิเมตร 
ชนัที 4  ขนาดเม็ดเท่ากบั  0.25 - 0.5  มิลลิเมตร 
ชนัที 5  ขนาดเม็ดเท่ากบั    <0.25     มิลลิเมตร 

 ซึงงานวจิยันีเลือกใชข้นาดเมด็ ชนัที 4 คือขนาดเมด็เท่ากบั 0.25 - 0.5  มิลลิเมตร ซึงมีขนาด
ทีเหมาะสมต่อการนาํไปใชใ้นการดูดซบัก๊าซ 
 5.4 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ และทางเคมีของซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพทีผ่านการ
กระตุน้ในทาํนองเดียวกบัทีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 5.1 

 5.5 ศึกษาปัจจยัต่างๆ ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจน ได้แก่ ความดนั อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก ระยะเวลาในการดูดซับ ดว้ย
วสัดุดูดซับ คือ ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพทีผ่านการกระตุน้ดว้ย
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สารละลายคลอไรด์ชนิดต่างๆ ดงักล่าว โดยทดสอบการดูดซับในคอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์
เดียว เนืองจากคอลมัน์เดียวไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัการเดินระบบก๊าซทีสามารถลุกติดไฟไดด้ว้ยตวัเอง 
จึงนาํคอลมัน์เดียวมาศึกษากบัก๊าซ 2 องคป์ระกอบ และวิเคราะห์ปริมาณก๊าซทีเหลือดว้ยเครือง Gas 

Chromatography (GC) โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการดงันี 

 คอลัมน์ดูดซับก๊าซในขนัตอนนีเป็นแบบคอลมัน์เดียว ซึงเป็นท่อสแตนเลส 1 คอลัมน์ 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 67.5 เซนติเมตร อุดปลายทงัสองของ
ท่อดว้ยใยแกว้ และกนัดว้ยตะแกรงลวด เพือป้องกนัไม่ใหต้วัดูดซบัฟุ้งกระจายออกมา ภายในท่อนาํ
ตวัดูดซบัแต่ละชนิด ดงันีคือ ซีโอไลตม์าตรฐาน 4A, Li-A, K-A, Cs-A, Mg-A และ Ca-A มาบรรจุที
ความสูง 43.5 เซนติเมตร ดงัรูปที 3.8 เชือมต่อท่อสแตนเลสปลายดา้นหนึงต่อเขา้กบัวาล์วสําหรับ
ป้อนก๊าซถูกดูดซับ ส่วนปลายอีกดา้นหนึงต่อเขา้กบัวาล์วทางออก สําหรับเก็บก๊าซตวัอย่างไปวดั
ปริมาณก๊าซถูกดูดซบักบัเครือง gas chromatography ดงัแสดงในรูปที 3.9 โดยใชก้๊าซฮีเลียมเป็น
ก๊าซพาภายในคอลมัน์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที 3.8 คอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว 

ตะแกรงลวด 

ใยแกว้ 

คอลมัน์กวา้ง 2.8 เซนติเมตร 

 

ตะแกรงลวด 

 ความสูงตวัดูดซบั 
 

คอลมัน์สูง 

67.5 เซนติเมตร 

ใยแกว้ 

59.5 เซนติเมตร 
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รูปที 3.9 แผนผงัแสดงการเชือมต่อคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียวทีใชใ้นการทดลอง 

 
  5.5.1 การศึกษาผลของความดนัในการดูดซบัก๊าซ  

                    นาํสารดูดซบั คือ ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต ์ 4Aทีปรับปรุง
คุณภาพดว้ยวิธีการกระตุน้ดงักล่าวมาแลว้ คือ Li-A, K-A, Cs-A, Mg-A และ Ca-A มาอบในตูอ้บที 
105 องศาเซลเซียส นาน 2 ชวัโมง ปล่อยให้เยน็ในโถดูดความชืน และชงัตวัดูดซบัแต่ละชนิดมา 
200 กรัม บรรจุในคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว และป้อนก๊าซฮีเลียมซึงใชเ้ป็นก๊าซพาก๊าซ
อืนๆออกจากคอลมัน์เป็นเวลา 30 นาที จากนนัป้อนก๊าซทีใชท้ดสอบ คือ ก๊าซผสมสังเคราะห์ N2: 

CO2 = 60:40 ทาํการทดลองทีอุณหภูมิหอ้ง (27 องศาเซลเซียส) กาํหนดอตัราการไหลของก๊าซขาเขา้
ต่อก๊าซขาออก ที 1 ลิตรต่อนาที โดยจบัเวลาเมือความดนัเพิมขึนถึงค่าความดนัทีกาํหนด คือ ที 1, 2, 

และ 3 บรรยากาศ และความดนัลดลงจนเหลือเท่ากบัศูนย ์เพือหา pressure profile (ช่วงความ
แตกต่างของความดนั) และระยะเวลาในการดูดซบัทีเขา้สู่สมดุลของสารดูดซบัก๊าซ (ประสิทธิภาพ
การดูดซับคงที) เก็บก๊าซจากวาล์วทางออกของคอลมัน์ดูดซับก๊าซ ดว้ยถุงเก็บก๊าซ พร้อมนาํไป
วิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจนทีเหลืออยู่ด้วยเครือง  gas 

chromatography และวิเคราะห์ค่า C/Co และประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจน ดงัสมการ (1), (2) และ (3) 

 ปริมาณก๊าซ N2 = (ปริมาณก๊าซ N2  คงเหลือ X 0.79*) - ปริมาณก๊าซ N2คอลมัน์เปล่า                   (1) 

* 0.79 คือ ก๊าซ N2 ในบรรยากาศ (79%)  แลว้จึงนาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซดงันี 
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 ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ = (ปริมาณก๊าซ CO2 เริมตน้ - ปริมาณก๊าซ CO2 คงเหลือ) X 100    (2) 

                                                                     ปริมาณก๊าซ CO2 เริมตน้  

 

และนาํค่าปริมาณก๊าซทีเหลือหลงัการดูดซบั มาวเิคราะห์หาจาํนวนโมลก๊าซทีถูกดูดซบัดงันี 

  n =     PV                                      (3)   

            RT    

โดยที P  =  ความดนัในการป้อน (บรรยากาศ) 

V   =  อตัราการไหล (ลิตรต่อนาที) 
R  =  ค่าคงทีของก๊าซ เท่ากบั 8.314 จูนต่อโมล-เคลวนิ 
T   =  อุณหภูมิในการทดลอง (เคลวนิ)  

n  =  จาํนวนโมลก๊าซทีถูกดูดซบั (โมลต่อกรัม) 

   

  5.5.2 การศึกษาผลของอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกของก๊าซ 
          ดาํเนินการทดลองเช่นเดียวกบัในขอ้ 5.5.1 โดยใชค้วามดนัทีดีทีสุดทีไดจ้าก

ขอ้ 5.5.1 (ทีพิจารณาจากประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไดม้ากสุด) และปรับอตัราการไหลเขา้ต่อ
อตัราการไหลออกเป็นดงันี 1:7=0.14, 1:6=0.16, 1:5=0.2, 1:4=0.25, 1:3=0.33, 1:2=0.5, 1:1=1, 

2:7=0.28, 2:6=0.33, 2:5=0.4, 2:4=0.5, 2:3=0.66, 2:2=1  และ 2:1=2 เก็บก๊าซจากวาล์วทางออกของ
คอลมัน์ดูดซบัก๊าซดว้ยถุงเก็บก๊าซ พร้อมนาํไปวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจนทีเหลืออยูด่ว้ยเครือง gas chromatography และวิเคราะห์ค่า C/Co และวิเคราะห์ร้อยละ
การดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนจากสมการดงักล่าวมาแลว้ 
  5.5.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการดูดซบัก๊าซ 

          ดาํเนินการทดลองเช่นเดียวกบัในขอ้ 5.5.1 โดยใชค้วามดนัทีดีทีสุดทีไดจ้าก
ขอ้ 5.5.1 และใช้อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลดีทีสุดทีไดจ้ากขอ้ 5.5.2 โดยทดลองระยะเวลา
ในการดูดซบั 0-200 นาที โดยจบัเวลาทุก 0.5 นาที เก็บก๊าซจากวาลว์ทางออกของคอลมัน์ดูดซบัก๊าซ
ด้วยถุงเก็บก๊าซ พร้อมนาํไปวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนที
เหลืออยูด่ว้ยเครือง gas chromatography และวิเคราะห์ร้อยละการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
และก๊าซไนโตรเจนจากสมการดงักล่าวมาแลว้ และระยะเวลาในการดูดซบัก๊าซทีไดจ้ะสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลาครบรอบการดูดซับก๊าซ ซึงตอ้งพิจารณาระยะเวลาครบการดูดซบัก๊าซในหนึงรอบก่อน
จากผลต่างของความดนัทีดีทีสุด แลว้จึงศึกษาระยะเวลาครบรอบการดูดซบัจนเขา้สู่ภาวะสมดุลการ
ดูดซบัก๊าซ  
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5.6 ศึกษาระยะเวลาครบรอบในการเดินระบบเครืองแยกก๊าซสลับความดนัแบบสอง
คอลัมน์ และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ CO2 และ N2 ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ 
(N2:CO2:CH4)  
 เครืองแยกก๊าซสลับความดนัแบบสองคอลมัน์ (รูปที 3.10) ประกอบด้วยท่อสแตนเลส 
จาํนวน 2 คอลมัน์ ทีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 4.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 46 เซนติเมตร 
เชือมต่อดว้ยท่อสเตนเลส ปลายทงัสองของท่อถูกกนัดว้ยใยแกว้และกนัอีกชนัดว้ยตะแกรงลวด เพือ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายออกของตวัดูดซับ และนาํตวัดูดซับทีมีประสิทธิภาพดีทีสุดจากการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว ปริมาณ 225 
กรัม มาบรรจุในท่อสแตนเลสใหมี้ความสูง 39 เซนติเมตร (รูปที 3.11) โดยใชก้๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซพา
ภายในคอลมัน์และการเชือมต่ออุปกรณ์ต่างๆแสดงดงัรูปที 3.12 
 

 
รูปที 3.10 เครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ 
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รูปที 3.11 คอลมัน์เครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ 

HeliumSyntetic
Biogas

Column

Baggas

Gas Chromatography

In

Out
A B

 
รูปที 3.12 แผนผงัแสดงการเชือมต่อเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ทีใชใ้น 
                 การทดลอง   

 

39 

ตะแกรงลวด 

ใยแกว้ 

คอลมัน์กวา้ง 4.2 

ตะแกรงลวด 

 ความสูงตวัดูดซบั 

 

คอลมัน์สูง 

46 cm 

ใยแกว้ 

คอลมัน์กวา้ง 4.2 เซนติเมตร 

 

คอลมัน์สูง 

46 

เซนติเมตร 39 เซนติเมตร 
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 5.6.1 การศึกษาระยะเวลาครบรอบในการเดินระบบเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสอง
คอลมัน์ (คอลมัน์ A และคอลมัน์ B ) 

          นําสารดูดซับทีมีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจนมากทีสุดทีไดจ้ากการศึกษากบัคอลมัน์การดูดซบัแบบคอลมัน์เดียวปริมาณ 225 กรัม มา
ศึกษาระยะเวลาครบรอบในการเดินระบบเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์กบัก๊าซ
ชีวภาพสังเคราะห์ (N2:CO2:CH4= 20:30:50) ดว้ยสภาวะทีทีดีทีสุดทีไดจ้ากการศึกษากบัคอลมัน์การ
ดูดซบัแบบคอลมัน์เดียว โดยทาํการศึกษาระยะเวลาครบรอบ 4 ขนัตอน คือ ระยะเวลาจากความดนั
ดีทีสุดในการดูดซบัก๊าซ (pressurization) ระยะเวลาการดูดซบั (adsoroption) ระยะเวลาการลดความ
ดนั (blow down) และระยะเวลาการชะลา้ง (purge) ซึงจะมีขนัตอนการกาํหนดวาล์วของเครืองแยก
ก๊าซดงัตารางที 3.1 เพือหาระยะเวลาครบรอบการดูดซบั (cycle) ของคอลมัน์ A และ คอลมัน์ B จาก
ผลของประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ 

 

  ตารางที 3.1  การเดินระบบวาลว์ของเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ 
  Valve คอลมัน์  A Valve คอลมัน์  B 

Operation SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Pressurization off on off off off off off off off on off off off off 

Adsorption off off off off off off off off off off off off off on 

Blow down off off off on off off off on off off off off off off 

Purge off off off on off off off off off off off off off off 

 
 5.6.2 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ CO2 และ N2 ในกา๊ซชีวภาพสังเคราะห์ 
(N2:CO2:CH4)  
  นําตวัดูดซับทีดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนได้ดีทีสุดจาก
การศึกษาคอลัมน์ ดูดซับก๊าซแบบคอลัมน์ เ ดียว  มาศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความ
ดนัแบบสองคอลมัน์ โดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัทีทดลองดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว
แต่สําหรับกรณีเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ใช้ปริมาณตวัดูดซบั 225 กรัม และ
ทดสอบดว้ยชีวภาพสังเคราะห์ (N2:CO2: CH4= 20:30:50) เก็บก๊าซจากวาล์วทางออกของเครืองแยก
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ก๊าซแบบสลบัความดนั ดว้ยถุงเก็บก๊าซ พร้อมนาํไปวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนทีเหลืออยู่ด้วยเครือง gas chromatography และวิเคราะห์ร้อยละการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจน ดงัสมการ(1), (2) และ (3) 

ปริมาณก๊าซ N2 = (ปริมาณก๊าซ N2  คงเหลือ X 0.79* ) - ปริมาณก๊าซ N2คอลมัน์เปล่า                  (1) 

* 0.79 คือ ก๊าซ N2 ในบรรยากาศ (79%)  แลว้จึงนาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซดงันี 

 

ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ = (ปริมาณก๊าซ CO2 เริมตน้ - ปริมาณก๊าซ CO2 คงเหลือ) X 100    (2) 

                                                                     ปริมาณก๊าซ CO2 เริมตน้                       

และนาํค่าปริมาณก๊าซทีเหลือหลงัการดูดซบั มาวเิคราะห์หาจาํนวนโมลก๊าซทีถูกดูดซบัดงันี 

  n =     PV                                      (3)   

            RT    

 

โดยที P  =  ความดนัในการป้อน (บรรยากาศ) 

V =  อตัราการไหล (ลิตรต่อนาที) 
R  =  ค่าคงทีของก๊าซ เท่ากบั 8.314 จูนต่อโมล-เคลวนิ 
T =  อุณหภูมิในการทดลอง (เคลวนิ)  

n =  จาํนวนโมลก๊าซทีถูกดูดซบั (โมลต่อกรัม) 

 

 5.7 ขอ้มูลต่างๆในการทดลองนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ± SD และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของคอลมัน์ดูดซับก๊าซของก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ โดยใช้วิธี Analysis of Variance (ANOVA) 

วเิคราะห์ความสอดคลอ้งดว้ยวธีิ Pearson Correlation ในการทดลองของ 2 คอลมัน์(คอลมัน์ A และ
คอลมัน์ B ) ทดสอบทีความเชือมนั 99% มีค่านยัสาํคญั (Sig.) ตาํกวา่ 0.01 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการทดลอง 

 
งานวิจยันีเป็นการศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนใน

ก๊าซผสมสังเคราะห์ ด้วยสารดูดซับสองประเภท คือ ซีโอไลต์มาตรฐาน ชนิด 4A และซีโอไลต์
มาตรฐานชนิด 4A ทีผา่นการปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลาย LiCl, KCl, CsCl , MgCl2 และ CaCl2  
เมือทดสอบ โดยใช้คอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์เดียว และนาํผลของสภาวะเหมาะสมทีไดม้า
ประยุกต์ใช้กบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ โดยใช้เครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสอง โดยผลการ
ทดลองมีรายละเอียดดงันี 

1. ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A 
 1.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A  

      ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีขาวขุ่น (รูปที 4.1) และมี
ความหนาแน่นตาํ จึงไม่สะดวกในการใช้งานเมือบรรจุในคอลมัน์และนาํไปใชง้านทีเกียวขอ้งกบั
ความดนั เนืองจากจะเกิดการฟุ้งกระจาย และอุดตนัท่อทางเดินก๊าซได ้ซีโอไลตที์มีลกัษณะเป็นผง
จึงไม่เหมาะสมทีจะนาํไปใช้สําหรับกระบวนการดูดซับก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม (บุญเดช, 
2553) จึงตอ้งปรับปรุงให้มีลกัษณะเป็นเม็ด โดยการผสมกบัตวัประสานคือเบนโทไนทที์ร้อยละ 5 

(เรวดี, 2551) โดยนาํหนกัแห้ง แลว้นาํมาขึนรูปให้เป็นเม็ด ซึงงานวิจยันีไดน้าํซีโอไลต์มาตรฐาน
ชนิด 4A ทีเป็นเมด็ มาคดัขนาด โดยการร่อนผา่นตะแกรงให้มีขนาดเท่ากบั 0.25 – 0.5 มิลลิเมตร ซึง
คงคา้งตะแกรงร้อยละ 50-60 (รูปที 4.2) การเลือกขนาดเม็ดท่ากบั 0.25 – 0.5 มิลลิเมตร เนืองจาก
ตอ้งการขนาดเมด็ทีเล็กทีสุด เพือเพิมพืนทีผวิสัมผสัในการดูดซบัก๊าซ อีกทงัยงัตอ้งเหมาะสมกบัท่อ
ทางเดินก๊าซของคอลมัน์ดูดซบัก๊าซ ซึงขนาดเม็ดทีเล็กทีสุดทีแยกได ้คือขนาด < 0.25 มิลลิเมตร ซึง
มีขนาดค่อนขา้งเล็กจึงไม่เหมาะสมต่อการนาํไปใชง้านในคอลมัน์เพือดูดซับก๊าซ จึงเลือกขนาดที
ใหญ่ขึนมาอีกขนาดหนึง คือขนาดเท่ากบั 0.25 – 0.5 มิลลิเมตร เพือใชใ้นงานวจิยั  
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รูปที 4.1 ลกัษณะทางกายภาพของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A 

 

                          
 

 รูปที 4.2 ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ทีเป็นเมด็ ซึงคดัขนาดให้เท่ากบั 0.25 – 0.5 มิลลิเมตร เพือ                         
                นาํไปใชใ้นงานวจิยันี 

 

ผลการศึกษาขนาด และรูปทรงผลึกของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A แบบเม็ด โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (SEM) ทีกาํลังขยาย 10,000 เท่า พบว่าซีโอไลต์
มาตรฐานชนิด 4A แบบเมด็นนั มีลกัษณะของผลึกเป็นทรงลูกบาศก ์วางตวัซ้อนทบักนั และมีขนาด
อนุภาค 1-1.5 ไมโครเมตร แต่บริเวณโดยรอบผลึกของซีโอไลตจ์ะมีเศษเล็กๆปนอยู ่คือ เบนโทไนท ์
โดยรูปทรงทีเป็นผลึกนีเกิดจากการจดัเรียงตวักนัอยา่งสมาํเสมอของโครงสร้าง และสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการมีเสถียรภาพทางความร้อนและความดนัสูง (ศิรินุช, 2555) จึงเหมาะสมทีจะนาํไปใน
การดูดซบัก๊าซแบบใชค้วามดนัสูง ในงานวจิยันี ดงัรูปที 4.3 
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รูปที 4.3  ลกัษณะผลึกของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ทีเป็นลูกบาศก ์และวางซอ้นทบักนั เมือ 

               ศึกษาดว้ยเครือง scanning electron  microscope ทีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า 
 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของ ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A แบบผง และซีโอไลต์
มาตรฐานชนิด 4A แบบเมด็ โดยใชเ้ครืองเอก็ซ์เรยดิ์ฟแฟรคชนั (XRD) แสดงดงัรูปที 4.4 พบวา่ผลึก
ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A แบบผง และแบบเม็ด มีรูปแบบ 2 Theta เดียวกบั ซีโอไลตม์าตรฐาน
ชนิด 4A ทีมุม 2 Theta 7.18 , 10.14, 12.4, 16.08, 21.64,  23.94, 27.06, 29.88 และ 34.1 ตามลาํดบั 
(JCPDS 39-222) (เรวดี, 2553) ซึงแสดงให้เห็นวา่ เบนโทไนทซึ์งมีรูปแบบ 2 Theta ทีมุม 6.98 และ 
21.16  ตามลาํดบั (JCPDS 13-0135) (Kadir, 1998) ในอตัราส่วนผสมทีร้อยละ 5 ไม่มีผลต่อ
โครงสร้างผลึกซีโอไลต ์4A 
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รูปที 4.4 การเลียวเบนรังสีเอ็กซ์ ของผลิตภณัฑ์ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ดว้ยเครือง X-ray 

 difraction spectroscopy  
              (a) ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A แบบผง (b) เบนโทไนท ์(c) ซีไลตม์าตรฐานชนิด 4A 

 แบบเมด็ 

หมายเหตุ   แทนซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A 
  

 ผลการวิเคราะห์หาพืนทีผิวจาํเพาะซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A แบบผง และแบบเม็ด 
ดว้ยเทคนิคของการดูดซบั และคายซบัแบบกายภาพกบัก๊าซไนโตรเจน (BET surface area analyzer) 
ดงัภาคผนวก ข พบวา่ ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A มีพืนทีผิวจาํเพาะเท่ากบั 34.50 และ 33.31 ตาราง
เมตรต่อกรัม แสดงเห็นวา่การขึนรูปเม็ดซีโอไลตด์ว้ยเบนโทไนท ์มีผลต่อพืนทีผิวจาํเพาะโดยลดลง
เล็กนอ้ย ซึงสามารถนาํเป็นตวัดูดซบัก๊าซได ้

 1.2 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A  
 องค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ทีวิเคราะห์ดว้ยเครือง X-ray 

fluorescence spectroscopy (XRFS) แสดงดงัตารางที 4.1 พบว่าซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มี
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) โซเดียมออกไซด ์
(Na2O) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซึงอตัราส่วนโดยโมลของซิลิกา และอะลูมินาเท่ากบั 3.21 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

a 

b 

c 
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และอยู่ในช่วง 1.0 – 15.0 ซึงเรวดี (2553)  กล่าวว่าอตัราส่วนโดยโมลของซิลิกา และอะลูมินา
ระหวา่ง 1-3 จะมีความเป็นขวัมาก และระหวา่ง 8-15 จะมีความเป็นขวันอ้ย จากผลการวิเคราะห์จะ
เห็นว่าอยู่ในช่วงของความเป็นขวัมาก จึงมีสมบติัความมีขวัภายในรูพรุนสูง จึงเหมาะสมทีจะ
นาํไปใชเ้ป็นตวัดูดซบัก๊าซได ้
ตารางที 4.1 องคป์ระกอบทางเคมีของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ทีวเิคราะห์ดว้ยเครือง XRFS 

องคป์ระกอบทางเคมีของซีโอไลต์
มาตรฐานชนิด 4A 

 

ร้อยละโดยมวลของธาตุ  

SiO2 

Al2O3 

Na2O 

MgO 

P2O5 

CaO 

Cr2O3 

Fe2O3 

MnO 

Cl 

CuO 

ZnO 

TiO2 

SO3 

K2O 

LOI 

55.67 

29.43 

9.34 

<0.01 

<0.01 

0.11 

<0.01 

0.07 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

10.12 

Mole of SiO2/Al2O3 3.21 

  

 1.3 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ทีผ่านการปรับ
ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สารละลาย LiCl, KCl , CsCl , MgCl2 และ CaCl2     

     ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของผลิตภณัฑ์ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และที
ผา่นการปรับปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลาย LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และ CaCl2 (Li-A, K-A, Cs-

A, Mg-A และ Ca-A )โดยใชเ้ครืองเอ็กซ์เรยดิ์ฟแฟรคชนั (XRD) แสดงดงัรูปที 4.5 โดยมีรูปแบบ 2 
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Theta ทีมุม 7.18, 10.14, 12.4, 16.08, 21.64, 23.94, 27.06, 29.88 และ 34.1 ตามลาํดบั (JCPDS 39-

222) พบว่าโครงสร้างของซีโอไลต ์4A ทีผา่นการปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายคลอไรด์ชนิด
ต่างๆ มีรูปแบบไม่แตกต่างกนั และไม่แตกต่างจากซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A แสดงให้เห็นวา่การ
ปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์มีผลต่อการแลกเปลียนแปลงโครงสร้างของผลึกซี
โอไลต ์จากรูปที 4.5 แสดงให้เห็นวา่ การปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายคลอไรด์ ไอออนบวกแต่
ละชนิด มีการแลกเปลียนไอออนบวกภายในโพรงผลึกของซีโอไลต์  ส่งผลให้ปรากฎชนิดของ
ไอออนบวกภายในโครงสร้างของซีโอไลต ์4A ดงัรูปที 4.5  (a-f)  โดยมีเฉพาะไอออนของ Cs ทีไม่
เกิดการแลกเปลียนภายในโพรงผลึกจึงไม่ปรากฎพีคตาํแหน่งของ Cs (d) ในรูปที 4.5 ดงักล่าว 

 

 
 

รูปที 4.5 โครงสร้างผลึกของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และทีผา่นการปรับปรุงคุณภาพทีความ
 เขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร เมือวเิคราะห์ดว้ยเครือง X-ray Difraction Spectroscopy  

                    (a) ซีไลตม์าตรฐานชนิด 4A  (b) Li-A  (c) K-A  (d) Cs-A  

 (e) Mg-A และ   (f) Ca-A 

หมายเหตุ  แทน ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A  และ   แทน สารละลายคลอไรดช์นิดต่างๆ 
 

 ผลการวิเคราะห์หาพืนทีผิวจาํเพาะของซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพ ดว้ยเทคนิคของการ
ดูดซบั และการคายซบัแบบกายภาพกบัก๊าซไนโตรเจน (BET surface area analyzer) ดงัตารางที 4.2 

 

 

   

 
  

 
 

a 

c 

d 

e 

f 

b 
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ตารางที 4.2 พืนทีผวิจาํเพาะของซีโอไลต ์

 

ซีโอไลต ์

พืนทีผวิจาํเพาะ 

(ตารางเมตรต่อกรัม) 
Li-A 

K-A 

Cs-A 

Mg-A 

Ca-A 

STD 4A แบบผง 

306.4 

309.9 

148.2 

390.1 

160.0 

34.50 

 

 พบวา่ พืนทีผิวจาํเพาะของ Li-A, K-A และ Cs-A มีค่าเป็น 306.4, 309.9 และ 148.2 

ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาํดบั โดย Li-A, K-A และ Cs-A เป็นโลหะไอออนบวกในหมู่เดียวกนั เมือ
ขนาดอะตอมเพิมขึน จึงทาํให้พืนทีผิวจาํเพาะน้อยลง (เดชา, 2552) ส่วน K-A มีขนาดพืนทีผิว
จาํเพาะ 309.9 ตารางเมตรต่อกรัม ซึงมากกว่าหรือใกลเ้คียง Li-A ซึงมีค่าพืนทีผิวจาํเพาะเท่ากบั 
306.4 ตารางเมตรต่อกรัม เนืองมาจากระหวา่งขนัตอนการปรับปรุงคุณภาพ ทาํใหโ้ครงสร้างของ 

ซีโอไลต์ K-A มีปริมาณรูพรุนมากขึน จึงมีผลทาํให้พืนทีผิวจาํเพาะมีค่าเพิมมากขึน สําหรับ Mg-A 

และ Ca-A พบว่า มีพืนทีผิวจาํเพาะเท่ากบั 160.0 และ 390.1 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาํดบั โดย
เหตุผลเดียวกบัซีโอไลต ์K-A เนืองมาจากการปรับปรุงคุณภาพมีผลในการเพิมโครงสร้างรูพรุนของ
ซีโอไลต์ ทาํให้พืนทีผิวจาํเพาะของซีโอไลต์ Ca-A เพิมมากขึน และจะเห็นได้ว่าการปรับปรุง
คุณภาพซีโอไลต์ด้วยสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆนี มีผลในการเพิมพืนทีจาํเพาะของ
โครงสร้าง เมือเปรียบเทียบกบัซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A แบบเม็ด และแบบผง ทีมีพืนทีผิวจาํเพาะ 
เท่ากบั 34.50 และ 33.31 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาํดบั 

 

 เมือเลือกตวัดูดซบัทีมีค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (CEC) ทีดี 
คือ Li-A และ Ca-A มาเป็นตวัแทนของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ทีผา่นการปรับปรุงคุณภาพดว้ย
สารละลายคลอไรด์ เมือวิเคราะห์ขนาดและรูปทรงผลึกของซีโอไลต์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (SEM) ทีกาํลงัขยาย10,000 เท่า พบว่า Li-A และ Ca-A มีลักษณะ
คลา้ยกนัคือ เป็นผลึกทรงลูกบาศก์ วางตวัซ้อนทบักนั และมีขนาดอนุภาคเท่ากบั 1 ไมโครเมตร ดงั
รูปที 4.6 ซึงมีขนาด และรูปทรงของผลึกทีไม่แตกต่างจากซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ซึงแสดงให้
เห็นวา่การปรับปรุงคุณภาพซีโอไลตไ์ม่มีผลทาํใหรู้ปทรงของผลึกเปลียนแปลงไป 
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รูปที 4.6 ลกัษณะพืนผวิของตวัแทนซีโอไลต ์Li-A (a)  และ Ca-A (b) ทีกาํลงัขยาย 10,000 เท่า 
 ทีศึกษาดว้ยเครือง scanning electron microscope 
 
 1.4 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ทีผ่านการปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้สารละลาย LiCl, KCl , CsCl , MgCl2 และ CaCl2 
        ผลการวิเคราะห์ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (Cation 

Exchange Capacity, CEC) ของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และของซีโอไลตที์ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์ทีความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร มีค่า CEC ดีทีสุด ดงัแสดงใน
ตารางที 4.3โดยค่า CEC ของ Li-A > Ca-A > K-A > Cs-A > Mg-A และซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A 

มีค่าเป็น 716.33±0.58 > 692.74±0.35 > 678.85±0.08 > 648.50±0.39 > 610.33±0.60 > 559.48±0.48 
มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกรัมซีโอไลต์ ตามลาํดับ ดงันันการปรับปรุงคุณภาพด้วย
สารละลายคลอไรดส์ามารถเพิมค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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ตารางที 4.3 ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (CEC) ของซีโอไลต ์ 
                    (ค่าเฉลีย ± SD) 

 

ความเขม้ขน้
ของซีโอไลต ์

(โมลต่อลิตร) 

ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน  
(มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกรัมซีโอไลต)์ 

Li-A K-A Cs-A Mg-A Ca-A STD 4A 

1 716.33±0.58 678.85±0.08 648.50±0.39 610.33±0.60 692.74±0.35  

559.48±0.48 3 663.13±1.17 638.09±0.70 625.37±0.47 550.98±0.29 652.80±0.84 

5 647.26±1.14 520.17±0.82 447.53±0.79 432.60±0.75 633.17±0.58 

หมายเหตุ มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ทีผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพทีมีค่า CEC ทีดี คือ Li-A และ Ca-A ดว้ยเครือง X-ray fluorescence spectroscopy 

(XRFS) แสดงดงัในตารางที 4.4 พบว่าซีโอไลต์ Li-A และCa-A มีองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) และแคลเซียม
ออกไซด ์(CaO) โดยมีอตัราส่วนโดยโมลของซิลิกา และอะลูมินา เท่ากบั 2.51 และ 2.45 ตามลาํดบั 
ซึงมีค่าไม่แตกต่างกนั และยงัพบว่ามีค่านอ้ยกวา่ซีโอไลต์มาตราฐานชนิด 4A ซึงมีค่าเท่ากบั 3.21 
แสดงให้เห็นว่ามีค่าความเป็นขวัมากกว่า ดงันันการปรับปรุงคุณภาพซีโอไลต์มีผลทาํให้ค่าความ
เป็นขวัเพิมมากขึน 
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        ตารางที 4.4 องค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์ทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพชนิด  Li-A 

 และ Ca-A ดว้ยเครือง XRFS 

 
องคป์ระกอบทางเคมี 

ร้อยละโดยมวลของธาตุ  
1 โมลต่อลิตร 

 ซีโอไลต ์Li-A 

1 โมลต่อลิตร 

 ซีโอไลต ์Ca-A 

 

STD 4A 

SiO2 

Al2O3 

Na2O 

MgO 

P2O5 

CaO 

Cr2O3 

Fe2O3 

MnO 

Cl 
CuO 

ZnO 

TiO2 

SO3 

K2O 

LOI 

32.66 

22.08 

4.42 

<0.01 

0.04 

15.30 

<0.01 

0.03 

<0.01 

5.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.04 

20.4 

28.06 

19.39 

3.21 

<0.01 

<0.01 

26.06 

<0.01 

0.04 

<0.01 

10.41 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.04 
0.03 

12.7 

55.67 

29.43 

9.34 

<0.01 

<0.01 

0.11 

<0.01 

0.07 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

10.12 

Mole of SiO2/Al2O3 2.51 2.45 3.21 

  
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆ
ไดแ้ก่  LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และCaCl2 และสารละลายทีไดจ้ากการลา้งตะกอนซีโอไลตที์ผา่น
การปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆ (สารละลายแลกเปลียนไอออน) และ
สารละลายของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A ดงัรูปที 4.7 
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รูปที 4.7 ความสัมพนัธ์ของค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความเขม้ขน้ของสารละลายคลอไรด ์ 
หมายเหตุ ก่อน คือ สารละลายเริมตน้ก่อนเกิดการแลกเปลียนไอออน  

หลงั คือ สารละลายหลงัจากมีการแลกเปลียนไอออน 
 

 จากรูปที 4.7 พบวา่ สารละลายแลกเปลียนไอออน (Li-A, K-A, Cs-A, Mg-A และ    
Ca-A) มีค่า pH มากกวา่ สารละลายเกลือคลอไรด์เริมตน้ทียงัไม่ผา่นการแลกเปลียนไอออนกบัซี
โอไลต์มาตรฐานชนิด 4A โดยผลของค่าความเป็นกรด-ด่าง จากสารละลายแลกเปลียนไอออน ที
ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากทีสุด เป็นดงันี  Li-A>Ca-A>K-A>Cs-A > 

Mg-A และSTD 4A เท่ากบั 8.9±0.12>7.9±0.10>7.4±0.06>7.3±0.06>7.0±0.15>6.8±0.12 และ
พบว่าซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A มีค่าเป็นกรด-ด่าง มากทีสุด เมือพิจารณาจะเห็นว่า
สารละลาย LiCl เริมตน้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เฉลียเท่ากบั 8.4±00.06 ซึงสูงกวา่สารละลายชนิด
อืนๆ พบว่าจะมีปริมาณของ H+ ตาํ ทาํให้การแข่งขนัระหว่าง H+  กบัไอออนบวกของ Li+ ในการ
แลกเปลียนกบั Na+ ในซีโอไลต์มีค่าน้อย จึงทาํให้ประสิทธิภาพการแลกเปลียนไอออนสูงกว่า
สารละลายทีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ตาํกวา่ อีกทงัมีผลทาํให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง หลงัแลกเปลียน
ไอออน มีค่าเฉลียเพิมขึนเท่ากบั 8.9±0.12 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของธาตุในสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆ
(สารละลายเริมตน้) ไดแ้ก่ LiCl, KCl, CsCl, MgCl2 และCaCl2 และสารละลายทีไดจ้ากการลา้ง

STD 4A 

3 M 5 M 1 M 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

ความเขม้ขน้ (โมลต่อลิตร) 
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ตะกอนซีโอไลต์ทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆ (สารละลาย
แลกเปลียนไอออน) ซึงผลการวเิคราะห์นีสอดคลอ้งกบัค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียม
ไอออน การวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของธาตุในสารละลายวิเคราะห์ดว้ย inductive coupled plasma 

Spectroscopy ( ICP) ดงัรูปที 4.8 
 

  
 
 

รูปที 4.8 ความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละการแลกเปลียนไอออนในสารละลายเกลือคลอไรด ์
 และชนิดของสารละลายในการแลกเปลียนไอออน 

 

 จากรูปที 4.8 ผลการวิเคราะห์ร้อยละการแลกเปลียนธาตุในสารละลายเกลือคลอไรด์
ระหวา่งสารละลายเริมตน้ และสารละลายแลกเปลียนดว้ย ICP พบวา่ร้อยละการแลกเปลียนธาตุใน
สารละลายเกลือคลอไรด์ ของ Li-A > Ca-A > K-A > Cs-A และ Mg-A ซึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
87.79±0.03>82.82±0.02>76.66±0.02>75.40±0.04>63.25±0.05 ตามลําดับ ซึงซีโอไลต์ปรับปรุง
คุณภาพชนิด Li-A ทีเตรียมจากสารละลาย LiCl ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร มีค่าร้อยละของการ
แลกเปลียนธาตุเฉลียสูงกวา่ซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิดอืน และสูงกวา่ซีโอไลตม์าตรฐาน 4A 

เนืองจาก Li-A มีแรงดึงดูดระหว่างพนัธะมากกว่า Ca-A, K-A, Cs-A และ Mg-A ตามลาํดบั จึง
สามารถแลกเปลียนกบั Na+ ของซีโอไลต ์ไดม้ากกวา่ซีโอไลตที์เตรียมจากสารละลายชนิดอืนๆ  

 

 

 

ชนิดของสารละลายแลกเปลียนไอออน 
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2. ผลของปัจจัยต่างๆต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนใน 
    ก๊าซผสมสังเคราะห์ของซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพและซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A เมือทดสอบ 
    ด้วยคอลมัน์ดูดซับก๊าซ แบบคอลมัน์เดียว 
 2.1 ผลของความดันทีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซไนโตรเจน 
       ผลของความดนัที 1, 2 และ 3 บรรยากาศต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ของสารดูดซบัซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์
ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A, K-A, Cs-A, Mg-A และ Ca-A เมือทดสอบดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบ
คอลมัน์เดียว ทีอุณหภูมิหอ้ง ( 27 องศาเซลเซียส) แสดงดงัรูปที 4.9 และ 4.10 ตามลาํดบั 

 
รูปที 4.9 ความสั มพัน ธ์ ระหว่ า งผลของคว ามดัน ต่อประ สิท ธิภ าพการ ดูดซับ ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ดว้ยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพ
ชนิดต่างๆ ทีอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 
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รูปที 4.10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลของความดนัต่อประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซไนโตรเจน ดว้ย
ซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ ทีอตัราการไหล
เขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 

 

จากรูปที 4.9 และ 4.10 พบวา่เมือความดนัเพิมขึน จาก 1 บรรยากาศ เป็น 3 ความดนั
บรรยากาศ ทาํให้ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนเพิมขึน
สําหรับทุกชนิดของซีโอไลต์ทีทดสอบ ดงันันสภาพทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการทดลองนีคือ ที
ความดัน 3 บรรยากาศ เมือใช้ซีโอไลต์ชนิด  Li-A ซึงทาํให้มีประสิทธิภาพดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่าสูงสุด  ร้อยละ 95.39±0.01 และทําให้มีประสิทธิภาพดูดซับก๊าซ
ไนโตรเจนไดค้่าสูงสุดร้อยละ 49.07±0.02  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Krista, et al. (2006) ที
สรุปว่าเมือความดนัในการดูดซับเพิมขึนจะเพิมพืนทีผิวสัมผสัของสารดูดซับต่อก๊าซทีถูกดูดซับ 
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน) และทาํให้ปริมาตรโพรงของผลึกซีโอไลตส์ามารถ
กกัเก็บก๊าซทีถูกดูดซับไดเ้พิมขึน จึงทาํให้ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนเพิมขึน 

 

2.2 ผลของอัตราการไหลเข้าต่ออัตราการไหลออกทีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน 
      ผลของอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกที 0.14, 0.16, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6, 1, และ 2 ต่อประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน 
เมือใชส้ารดูดซบัซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A, K-A, Cs-A, 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พก

ารดู
ดซั

บก๊
าซ

 
ไน
โตร

เจน
 (ร้
อย
ละ

) 



71 
 
Mg-A และ Ca-A ในคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว ทีอุณหภูมิห้อง แสดงดงัรูปที 4.11 และ 
4.12 ตามลาํดบั 

  

รูปที 4.11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลของอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก ต่อประสิทธิภาพ
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดว้ยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์
ปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆทีความดนั 3 บรรยากาศ 

 

  

รูปที 4.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลของอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก ต่อประสิทธิภาพ
การดูดซับก๊าซไนโตรเจนด้วยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์ปรับปรุง
คุณภาพชนิดต่างๆทีความดนั 3 บรรยากาศ 

 

อตัราการไหลเข้าต่ออตัราการไหลออก 

อตัราการไหลเข้าต่ออตัราการไหลออก 

.0 .0 

.0 .0 
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 จากรูปที 4.11 และ 4.12 พบวา่เมืออตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกมีค่าเพิมขึน 
จาก  0.14 เป็น  2 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าจาก  ร้อยละ 

51.55±0.05 เป็น 92.23±0.04 และประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซไนโตรเจนมีค่าเฉลียจาก 40.31±0.05 

เป็น 48.44±0.03 ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่มีประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซไดม้ากขึนสาํหรับทุกชนิดของ 

ซีโอไลต์ทีใช้ทดสอบ เนืองจากอตัราการไหลของก๊าซขาออกทีมีค่าน้อยจะทาํให้ระยะเวลาสัมผสั
ของสารดูดซบัก๊าซ กบัก๊าซถูกดูดซับ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจน) ทีมากขึน จึง
ทาํใหป้ระสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนเพิมสูงขึน แต่หากอตัรา
การไหลของก๊าซขาออกมากกวา่ก๊าซขาเขา้ สารดูดซบัจะมีระยะเวลาสัมผสักบัก๊าซถูกดูดซบันอ้ยลง 
เนืองจากมีปริมาณของก๊าซถูกดูดซบันอ้ย ทาํใหร้ะยะเวลาเขา้สู่ภาวะสมดุลการดูดซบัก๊าซเร็วขึน ซึง
มีผลทาํให้สารดูดซับก๊าซอิมตวัเร็วขึน และประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซลดน้อยลง จากผลการ
ทดลองพบวา่อตัราการไหลของก๊าซขาเขา้ต่ออตัราการไหลของก๊าซขาออกทีเหมาะสมในการดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนมีค่าเท่ากบั 1 โดยทาํให้ประสิทธิภาพของซีโอไลต์
ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดเ้ฉลียร้อยละ 95.39±0.01  และดูดซบั
ก๊าซไนโตรเจนไดเ้ฉลียร้อยละ 49.07±0.02 ดว้ยอตัราส่วนการไหลของก๊าซขาเขา้ต่อก๊าซขาออกที
เท่ากนั คือ 1 ลิตรต่อนาที จากผลการศึกษาพบวา่ เมืออตัราการไหลของก๊าซขาเขา้ ต่ออตัราการไหล
ของก๊าซขาออกนอ้ยสามารถเพิมประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซสูงขึน  
 

 2.3 ผลของไอออนบวกของซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ ต่อความสามารถใน
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมือทดสอบดว้ย
คอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์เดียวดว้ยซีโอไลต์มาตรฐาน 4A และซีโอไลต์ทีปรับปรุงคุณภาพ
ดว้ยสารละลายเกลือคลอไรด์ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 
ซีเซียมคลอไรด์ (CsCl) แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) และแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2.2H2O) เพือให้
มีความจาํเพาะเจาะจงต่อการดูดซบัก๊าซ สภาวะทีเหมาะสม คือ ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการ
ไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1  
 จากรูปที 4.13 แสดงให้เห็นวา่ ประสิทธิภาพในการดูดซับเป็นร้อยละเรียงจากมาก
ไปนอ้ย เป็นดงันีคือ Li-A > Ca-A >K-A >Cs-A>Mg-A และSTD 4A โดยมีค่าเฉลียเป็น 95.39±0.01 
>90.16±0.04>84.11±0.02>74.53±0.03>64.02±0.04>61.32±0.05 ตามลาํดบั เนืองจากลิเทียมมีขนาด
อนุภาคโดยประมาณ 3.58 องัสตรอม ซึงมีค่าใกลเ้คียงกบัขนาดโมเลกุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที
เท่ากบั 3.40 องัสตรอม ในขณะทีซีโอไลตช์นิดอืนไดแ้ก่ K-A, Cs-A, Mg-A, Ca-A และSTD 4A มี
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ขนาดอนุภาค เท่ากบั 5.08, 5.90, 3.84, 4.30 และ3.80 องัสตรอม ตามลาํดบั (Mitariten , 2005) ทาํให้
ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซีโอไลต์ชนิด Li-A มีค่าสูงสุด ซึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Krista et al. (2006) ทีพบว่า ค่าความสามารถในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดขึ์นกบัค่าพลงังานยดึเหนียวชนิดมีขวั (Electronegativity ; EN )โดยพบวา่ขนาด
ของไอออนบวกทีมีขนาดเล็กจะมีค่า EN สูง เพราะสามารถยึดเหนียวอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะได้
มากกวา่ ไอออนบวกทีมีขนาดใหญ่ ซึงไดแ้ก่ สารละลายลิเทียมคลอไรด์ มีขนาดไอออนบวกเล็กสุด 
จะมีค่าพลงังานยึดเหนียวชนิดความมีขวัระหวา่ง Li + กบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไดม้าก ทาํให้ซี
โอไลต์เกิดการแลกเปลียนกับไอออนบวกกับ Li+ ในสารละลายลิเทียมคลอไรด์ได้มากกว่า
ส า รล ะล ายช นิด อืนๆ  ดังนัน ซี โอไลต์ช นิด  Li-A มี ค่ าป ระ สิท ธิภ าพการ ดูดซับก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดม้ากทีสุด   

 
รูปที 4.13  ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ดว้ยซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และ 

ซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ เมือทดสอบดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์
 เดียว ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 

 

 2.4 ผลของระยะเวลาต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ 
        ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นก๊าซผสมสังเคราะห์ N2:CO2  

60:40 ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A และ Ca-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหล
เขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 ทีระยะเวลาสัมผสัต่างๆ แสดงดงัรูปที 4.14 
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  จากรูปที 4.14 พบวา่ จาํนวนโมลก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์ถูกดูดซบัดว้ยซีโอไลต์
ชนิด Li-A และ Ca-A มีค่าเป็น 0.72±0.02 และ 0.61±0.01 โมลคาร์บอนไดออกไซดต่์อกรัมซีโอไลต ์
ตามลาํดบั โดยใชเ้วลาในการเขา้สู่สมดุลการดูดซบัก๊าซเท่ากบั 108.12 และ 140.03 นาที ตามลาํดบั 
จะเห็นวา่ซีโอไลต์ Li-A สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไดม้ากกว่าซีโอไลต์ชนิด Ca-A 

แต่ซีโอไลตช์นิด Ca-A ใชเ้วลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบัก๊าซนานกวา่ซีโอไลตช์นิด Li-A เมือพิจารณา
ผลของขนาดพืนทีผวิจาํเพาะ และขนาดของอนุภาค พบวา่ซีโอไลต ์Ca-A มีค่ามากทีสุด ดงันนัจึงใช้
เวลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบัก๊าซมากทีสุด จึงสรุปไดว้า่ซีโอไลตช์นิด Li-A มีคุณสมบติัในการนาํไป
เป็นตวัดูดซบัก๊าซมากทีสุด เนืองจากใชเ้วลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบัก๊าซนอ้ย และมีประสิทธิภาพใน
การดูดซับก๊าซได้มากกว่า ซึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของจิตตะเสน (2541) 

พบว่าซีโอไลต์ชนิด Li-A มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกบัขนาดโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ จึง
เหมาะสมต่อการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากกวา่ซีโอไลตช์นิดอืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.14 ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นก๊าซผสมสังเคราะห์ N2:CO2  =  

  60:40 ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A และ Ca-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ 
  อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 ทีระยะเวลาสัมผสัก๊าซต่างๆ                 
            
 2.5 ผลของระยะเวลาครบรอบการดูดซับต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ 
   ระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซผสมสังเคราะห์ N2: 

CO2 = 60:40 ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A และ Ca-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัรา
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การไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 โดยศึกษาจากผลต่างของความดนัทีเวลาต่างๆในหนึง
รอบการดูดซบั แสดงดงัรูปที 4.15 

   

รูปที 4.15   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนั และระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซ ในก๊าซผสม 
 สังเคราะห์ ด้วยซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A และ Ca-A ทีความดัน 3 
 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่อการไหลออกเท่ากบั 1 

 

  จากรูปที 4.15 พบว่าระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซ
ผสมสังเคราะห์ N2:CO2  = 60:40 ในหนึงรอบการดูดซบั ดว้ยซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A 
และ Ca-A เท่ากบั 15.35 และ 19.28 นาที จะเห็นว่าซีโอไลต์ Li-A ในหนึงรอบการดูดซับใช้
ระยะเวลานอ้ยกวา่ซีโอไลต ์Ca-A และนาํผลของระยะเวลาต่อรอบทีไดม้าศึกษาระยะครบรอบการ
ดูดซบัจนเขา้สู่ภาวะสมดุลการดูดซบัก๊าซแสดงดงัในรูปที 4.16 และ 4.17 ตามลาํดบั 

 

Li-A 

15.35 นาที 
Ca-A 

19.28 นาที 
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รูปที 4.16  ความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คงเหลือกบั

เวลาสัมผสัเป็นนาที ซึงสัมพนัธ์กบัจาํนวนรอบในการดูดซับ เมือทดสอบการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซผสมสังเคราะห์ ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการ
ไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A 

 

 
รูปที 4.17  ความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คงเหลือกบั

เวลาสัมผสัเป็นนาที ซึงสัมพนัธ์กบัจาํนวนรอบในการดูดซับ เมือทดสอบการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซผสมสังเคราะห์ ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการ
ไหลเขา้ต่ออตัรากาไหลออกเท่ากบั 1 ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Ca-A 

ความเขม้ขน้ CO2 เริมตน้ 

ความเขม้ขน้ CO2 เริมตน้ 

ระยะวลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบั 

ระยะวลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบั 
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  จากรูปที 4.16-4.17 พบว่าซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A สามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได ้5 รอบ โดยรอบที 5 พบวา่เริมเขา้สู่ระยะเวลาการหมดสภาพตวัดูดซบั โดย
กาํหนดจุดหมดสภาพตวัดูดซบัจากการลดลงของประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซทีร้อยละ 50 โดยจดัวา่
ตวัดูดซบัหมดสภาพ (จตุพร และ นุรักษ,์ 2547) โดยพบวา่ซีโอไลตที์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A ใช้
เวลาสัมผสัเท่ากบั 71.75 นาที ส่วนซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Ca-A จะใชไ้ด ้5 รอบแลว้จึงจะ
หมดสภาพ คือทีเวลาสัมผสัเท่ากบั 82.51 นาที ซึงซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A เขา้สู่สมดุล
การดูดซบัใชเ้วลานอ้ยกวา่ ซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Ca-A  

  โดยผลการทดลองดงักล่าวจะสัมพนัธ์กบัขอ้ 2.4 คือผลของระยะเวลาสัมผสัทงัหมดต่อ
ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซซึงจะเห็นวา่ ซีโอไลตช์นิด Li-A และ Ca-A ใชเ้วลาในการเขา้สู่สมดุล
การดูดซบัก๊าซใกลเ้คียงกนั ที 98.23 และ 140.15 นาที ตามลาํดบั 

  

3.  ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์  
      ด้วยซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A เมือทดสอบด้วยเครืองแยกก๊าซสลบัความดันแบบ    
      สองคอลมัน์ 
  จากผลการทดลองขา้งตน้เกียวกบัผลของปัจจยัต่างๆ ต่อประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนของซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพและซีโอไลต์มาตรฐาน 
ชนิด 4A เมือทดสอบดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว พบวา่สภาวะทีเหมาะสมคือ ใช้ซี
โอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A ทีเตรียมดว้ย LiCl ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร ทีความดนั 3 
บรรยากาศ อตัราการการไหลเขา้ของก๊าซต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 มีระยะเวลาในหนึงรอบ
ของการดูดซบัเท่ากบั 15.35 นาที ระยะเวลาครบรอบการดูดซบัทีใชไ้ดก่้อนหมดสภาพคือ 5 รอบ ที
เวลาสัมผสัเท่ากบั 71.75 นาที พบวา่ทาํให้ประสิทธิภาพดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดร้้อยละ 
95.39±0.01 และดูดซับก๊าซไนโตรเจนไดร้้อยละ 49.07±0.02 จึงนาํสภาวะทีเหมาะสมเหล่านีมา
ประยกุตใ์ชก้บัการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจนใน
ก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ (N:CO2:CH4 = 20:30:50) ดว้ยซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A เมือ
ทดสอบดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ทีมีระบบรองรับก๊าซสังเคราะห์แบบสาม
องคป์ระกอบ ทีอุณหภูมิห้อง (27 องศาเซลเซียส) โดยมีรายละเอียดการทดลองดงัอธิบายมาแลว้ใน
บทที 3 การกาํหนดระยะเวลาแต่ละขนัตอนการทาํงานในระบบแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสอง
คอลัมน์ ศึกษาจากระยะเวลาครบหนึงรอบการดูดซับ ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซชีวภาพ
สังเคราะห์ แล้วนาํผลทีได้ศึกษาระยะเวลาครบรอบการดูดซับจนเข้าสู่ภาวะสมดุลการดูดซับ
   



78 
 

  3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความดัน และระยะเวลาครบรอบการดูดซับ 
               ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความดนั และระยะเวลาครบหนึงรอบการดูด
ซบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ดว้ยซีโอไลตด์ดัแปลงชนิด Li-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหล
เขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 เมือทดสอบโดยใชค้อลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบสองคอลมัน์ แสดงดงั
ในรูปที 4.18  

 

 
รูปที 4.18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนั และระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซชีวภาพ 

             สังเคราะห์ ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการ
  ไหลเขา้ต่ออตัราการออกเท่ากบั 1 

 

  จากรูปที 4.18 พบวา่ขนัตอนของ Pressure profile (ช่วงความต่างของความดนั) คือ 
ระยะเวลาการเพิมความดนัในการดูดซับก๊าซ (pressurization) ระยะเวลาการดูดซับ (adsoroption) 

ระยะเวลาการลดความดนั (blow down) และระยะเวลาการชะลา้ง (purge) ของคอลมัน์ A และ
คอลมัน์ B พบวา่มีค่าไม่มีความแตกต่างกนั โดยใชช่้วงเวลาความแตกต่างของความดนัทงัหมด 16 

นาที เท่ากนั ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกเท่ากบั 1 และพบวา่ใช้
เวลาในการดูดซบั 6 นาที เริมเขา้สู่ระยะเวลาการหมดสภาพการดูดซบัก๊าซของตวัดูดซบั โดยนาํมา
ศึกษาระยะเวลาการดูดซับก๊าซของขนัตอนการทาํงานในระบบแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสอง
คอลมัน์ไดด้งัตารางที 4.5 

Pressurization 

Adsorption 

Purge 
Blow down 
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ตารางที 4.5 ระยะเวลาแต่ละขนัตอนของการเดินระบบดว้ยเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสอง
  คอลมัน์ 

 
ขนัตอน 

เวลา (นาที) 
การเดินระบบ คอลมัน์ A 

เวลา (นาที) 
การเดินระบบคอลมัน์ B 

1. Pressurization               1.38 

              6.00 

              4.73 

               3.89 

 1.46 

6.00 

4.62 

3.92 

2. Adsorption 
3. Blow down 

4. Purge  

 จากตารางที 4.5 ขนัตอน 3 และ 4 เป็นขนัตอนการลดความดนัลง (Depressurization)  

คือช่วงระยะเวลาการปล่อยความดนัเพือคายซบั 
 

  3.2 ระยะเวลาต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซชีวภาพสังเคราะห์  
ผลการศึกษาระยะเวลาต่อประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ของก๊าซ

แต่ละองคป์ระกอบ (N2:CO2:CH4 = 20:30:50) พบวา่คอลมัน์ A และคอลมัน์ B ใชเ้วลาเขา้สู่สมดุล
การดูดซับก๊าซ 135 นาทีเท่ากนั (รูปที 4.19 และ 4.20) อีกทงัพบว่าทีเวลา 105 นาที ซีโอไลต์
ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A เริมเขา้สู่ระยะเวลาการหมดสภาพการดูดซบัของตวัดูดซบั  

 
 

รูปที 4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ทีเวลาสัมผสัต่างๆ
ของคอลมัน์ A ในเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ดว้ยซีโอไลตป์รับปรุง
คุณภาพชนิด Li-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก 

  เท่ากบั 1 
 

ความเขม้ขน้ CH4 เริมตน้ 

ความเขม้ขน้ CO2 เริมตน้ 
ความเขม้ขน้ N2 เริมตน้ 

N2 

CO2 

CH4 
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รูปที 4.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ทีเวลาสัมผสั
        ต่างๆ ของคอลมัน์ B ในเครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ดว้ยซีโอไลต์
  ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการ 

  ไหลออกเท่ากบั 1 

 

  3.3 ระยะเวลาครบรอบการดูดซับก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ 
   ผลการศึกษาเพือหาระยะเวลาครบรอบในการเดินระบบเครืองแยกก๊าซสลบัความ
ดนัแบบสองคอลมัน์ (คอลมัน์ A และ คอลมัน์ B ) โดยใชร้ะยะเวลาแต่ละขนัตอนตามทีกาํหนดดงั
ตารางที 4.4 พบวา่ซีโอไลต ์Li-A สามารถดูดซบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ของก๊าซแต่ละองคป์ระกอบ
ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ยงัคงสภาพการดูดซับ) เมือมีระยะเวลาครบรอบการดูดซับ 7 รอบ ที
ระยะเวลาสัมผสัเท่ากบั 105 นาที สําหรับทงัคอลมัน์ A และคอลมัน์ B (รูปที 4.21 และรูปที 4.22) 

โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน สําหรับ
คอลมัน์ A เท่ากบัร้อยละ 98.73±0.02 และ 53.92±0.03 ตามลาํดบั และสามารถเพิมสัดส่วนก๊าซ
มีเทนได้ถึงร้อยละ 88.35±0.01 ส่วนคอลัมน์ B มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และไนโตรเจนได ้เท่ากบัร้อยละ 97.03±0.04 และ 53.76±0.01 ตามลาํดบั และ
สามารถเพิมสัดส่วนก๊าซมีเทนไดถึ้งร้อยละ 87.87±0.01 ดงันนัการใชเ้ครืองแยกก๊าซสลบัความดนั
แบบสองคอลมัน์ มีประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ได้
สูงกว่าการดูดซับด้วยคอลมัน์ดูดซับก๊าซแบบคอลัมน์เดียว ทีมีค่าประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดร้้อยละ 95.39±0.01 สําหรับระบบการดูดซบัแบบสลบัความดนันนัถึงแมจ้ะ
มีตน้ทุนในการผลิตทีค่อนขา้งสูงกว่าระบบการดูดซับแบบคอลมัน์เดียว แต่สามารถให้กาํลงัการ

ความเขม้ขน้ CH4 เริมตน้ 

ความเขม้ขน้ CO2 เริมตน้ 

ความเขม้ขน้ N2 เริมตน้ 

N2 

CO2 

CH4 
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ผลิตมากกว่าระบบการดูดซับแบบคอลัมน์เดียว เนืองจากระบบการดูดซับแบบสลับความดนัมี
วงรอบในการดูดซับทีเร็วกว่า และการกาํหนดขนัตอนการเดินระบบจะสะดวกและง่ายต่อการ
นาํไปใช ้จึงใหป้ริมาณการผลิตทีมากกวา่ 
 

 
รูปที 4.21 ความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน 
 และมีเทน กบัเวลาสัมผสัเป็นนาที ซึงสัมพนัธ์กบัจาํนวนรอบการดูดซับ เมือทดสอบ
 การดูดซบัก๊าซดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A คอลมัน์ A ในเครืองแยกก๊าซ
 สลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ทีความดนั 3 บรรยากาศ  
 อตัราการไหลเขา้ต่อการไหลออกเท่ากบั 1  
 

 

 

N2 

CO2 

CH4 
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รูปที 4.22 ความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน 
 และมีเทน กบัเวลาสัมผสัเป็นนาที ซึงสัมพนัธ์กบัจาํนวนรอบการดูดซบั เมือทดสอบ
 การดูดซบัก๊าซดว้ยซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A คอลมัน์ B ในเครืองแยกก๊าซ
 สลบัความดนัแบบสองคอลมัน์ ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ทีความดนั 3 บรรยากาศ  
 อตัราการไหลเขา้ต่อการไหลออกเท่ากบั 1  
 

 เมือนาํมาผลประสิทธิภาพการดูดซบัมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์การดูดซบัก๊าซแต่ละชนิดใน
ก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ระหวา่งคอลมัน์ A และคอลมัน์ B  ดว้ยวิธี Pearson correlation พบวา่ การดูด
ซบัก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ทงั 7 รอบ ค่าทีไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดผ้ลดงั
ตารางที 4.6 

N2 

CO2 

CH4 
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ตารางที 4.6   ความสัมพนัธ์ของการดูดซบัก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด ์และมีเทนของ   
    คอลมัน์ A และคอลมัน์ B  เมือพิจารณาจากจาํนวน 7 รอบ (ซึงยงัคงมีสภาพการ 

    ดูดซบั คือประสิทธิภาพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50) 

 

 
ชนิดก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ 

Pearson Correlation  

r                   P 

             ไนโตรเจน  0.939 0.002 

คาร์บอนไดออกไซด์  0.953 0.001 
 

มีเทน  0.972 0.000 

   หมายเหตุ  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

 

 จากตารางที 4.6 ค่านัยสําคญัทีได้จากการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับก๊าซ 
ไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทนทงั 2 คอลมัน์ เท่ากบั 0.002, 0.001 และ 0.000 
ตามลาํดบั ซึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัของความเชือมนัที 99%  (0.01) แสดงวา่ความสามารถใน
การดูดซับก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทนทงั 2 คอลมัน์ มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทท ี5 
สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 
.  สรุปผลการวจัิย 

 สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์ปรับปรุง
คุณภาพชนิด Li-A, K-A, Cs-A, Mg-A และ Ca-A ทีความเขน้ขน้ 1 โมลต่อลิตรไดผ้ลการทดลองทีดี
ทีสุด 
 สมบติัทางกายภาพพบวา่ ขนาด รูปทรงผลึก (SEM) และโครงสร้างผลึก (XRD) ของซี
โอไลต์มาตราฐานชนิด 4A และซีโอไลต์มาตราฐานชนิด 4A ทีผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วย
สารละลายคลอไรด์ชนิดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน โดยแสดงให้เห็นถึงการมี
เสถียรภาพของโครงสร้างของผลึกทีมีค่าสูง สําหรับพืนผิวจาํเพาะ (BET) พบวา่ซีโอไลต์ปรับปรุง
คุณภาพชนิด Ca-A > K-A > Li-A > Mg-A > Cs-A > STD4A มีค่าเป็น 390.1 > 309.9 > 306.4 > 

160.0 > 148.2 > 33.31 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาํดบั ซึงแสดงถึงการมีคุณสมบติัความเป็นรูพรุน
ของตวัดูดซบั 

 สมบติัทางเคมี พบวา่ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียมไอออน (CEC) ของ
ซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A > Ca-A > K-A > Cs-A > Mg-A และSTD 4A มีค่าเป็น 
716.33±0.58 > 692.74±0.35 > 678.85±0.08 > 648.50±0.39 > 610.33±0.60 > 559.48±0.48 
มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกรัมซีโอไลต ์จะเห็นไดว้า่ซีโอไลตป์รับปรุงคุณภาพชนิด Li-A มี
ค่าความสามารถในการแลกเปลียนไอออนดีทีสุดซึงสอดคลอ้งกบัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึงมี
ค่าเป็น 8.9±0.12 > 7.9±0.10 > 7.4±0.06 > 7.3±0.06 > 7.0±0.15 > 6.8±0.12 และความเขม้ขน้ของ
ธาตุสารละลาย (ICP) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 87.79±0.03 > 82.82±0.02 > 76.66±0.02 > 75.40±0.04 > 
63.25±0.05 ตามลาํดบั จะห็นไดว้่าซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A และ Ca-A มีสมบติัทาง
กายภาพและทางเคมีดีทีสุดจึงเลือกมาวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมี (XRFS) โดยเปรียบเทียบกบั
ของซีโอไลตม์าตราฐานชนิด 4A พบวา่มีธาตุทีเป็นองคป์ระกอบหลกัของซีโอไลต ์อตัราส่วนโดย
มวลของซิลิกาและอะลูมินาของซีโอไลต ์STD 4A, Li-A และ Ca-A มีค่าเท่ากบั 3.21, 2.51 และ 
2.45 ตามลาํดบั ซึงอยูใ่นช่วงทีมีค่าตาํ จะมีสมบติัของความมีขวัภายในรูพรุนสูง สามารถนาํไปใช้
เป็นตวัดูดซบัก๊าซได ้ 

 ซีโอไลต์มาตราฐานชนิด 4A และซีโอไลต์ปรับปรุงคุณภาพชนิด Li-A, K-A, Cs-A, 

Mg-A และ Ca-A มีคุณสมบติัในการนาํไปใชเ้ป็นตวัดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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  การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซดว้ยซีโอไลตม์าตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์
ปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ มีการดาํเนินการเป็น 2 กรณีคือ 

 5.1.1 การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนในก๊าซผสมสังเคราะห์ 
(N2:CO2  = 60:40) โดยใช้คอลมัน์ดูดซับแบบคอลมัน์เดียว 

 การทดลองดาํเนินการโดยมีสภาวะคงทีคือ อุณหภูมิ ศึกษาทีอุณหภูมิห้อง (27 องศา
เซลเซียส) และนาํหนกัของตวัดูดซบัเท่ากบั 200 กรัม ปัจจยัทีทาํการศึกษาคือ ความดนั อตัราการ
ไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกของก๊าซ ชนิดของประจุบวก และเวลาต่อประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ 
โดยความดนัทาํการศึกษาที 1,2 และ 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกที 0.14, 

0.16, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1, และ 2 ผลของประจุบวก (Li+, K+, Cs+, Mg2+ และ Ca2+) 
เวลาสัมผสัที 0-200 นาที พบวา่สภาวะทีเหมาะสมในการดูดซบั คือ ทีความดนั  บรรยากาศ อตัรา
การไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออกของก๊าซเท่ากบั ใชซี้โอไลตม์าตราฐานชนิด A ปรับปรุงคุณภาพ
ดว้ยสารละลายลิเทียมคลอไรดที์ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร (Li-A) ให้ประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนสูงสุด คือ ร้อยละ 95.39±0.01 และร้อยละ 49.07±0.02 
ตามลาํดบั ระยะเวลาในการดูดซบั 15.35 นาที/รอบ ระยะเวลาครบรอบการดูดซบัก๊าซทียงัสามารถ
ใชไ้ดคื้อ 5 รอบ 

 . .  การศึกษาการดูดซับก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ (N2:CO2:CH4  = 20:30:50 ) โดยใช้เครือง
แยกก๊าซสลบัความดันแบบสองคอลมัน์ 

 การทดลองดาํเนินการโดยมีสภาวะคงทีคือ อุณหภูมิ ศึกษาทีอุณหภูมิห้อง (27 C) 
และนาํหนกัของตวัดูดซบัเท่ากบั 225 กรัม ดว้ยสภาวะทีเหมาะสมทีไดจ้ากการทดลองดว้ยคอลมัน์
ดูดซับก๊าซแบบคอลมัน์เดียว คือ ทีความดนั 3 บรรยากาศ อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราการไหลออก
ของก๊าซเท่ากบั ใชซี้โอไลตม์าตราฐานชนิด A ปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายลิเทียมคลอไรด์ที
ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร (Li-A) พบวา่คอลมัน์ A และ B ใชเ้วลาครบรอบการดูดซบั เท่ากนัคือ 
16 นาที/รอบ ระยะเวลาครบรอบทีสามารถใช้ในการดูดซับก๊าซสําหรับคอลมัน์ A และ B มีค่า
เท่ากนั คือ 7 รอบ และมีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน 
สําหรับคอลมัน์ A เท่ากบัร้อยละ 98.73±0.02 และ 53.92±0.03 ตามลาํดบั และสามารถเพิมสัดส่วน
ก๊าซมี เทนได้ถึง ร้อยละ  88.35±0.01 ส่วนคอลัมน์  B มีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เท่ากบัร้อยละ 97.03±0.04 และ 53.76±0.01 ตามลาํดบั และ
สามารถเพิมสัดส่วนก๊าซมีเทนไดถึ้งร้อยละ 87.87±0.01 โดยทงั คอลมัน์ A และคอลมัน์ B นนัไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั (Sig.) ตาํกวา่ 0.01 และพบวา่การใชเ้ครืองแยกก๊าซสลบัความดนัแบบ
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สองคอลมัน์ มีประสิทธิภาพการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ สูงกว่า
การดูดซบัดว้ยคอลมัน์ดูดซบัก๊าซแบบคอลมัน์เดียว 

 

.  ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 
 5.2.1 ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจน กบัตวัดูดซบัชนิดอืน เช่น ซีโอไลตช์นิด X และ Y หรือ ซีโอไลตที์สังเคราะห์จากวสัดุ
เหลือทิงต่างๆ เช่น เถา้ลอยถ่านหิน ตะกรันเหล็ก ขยุชานออ้ย และ แกลบ เป็นตน้ 

 5.2.2 ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซชนิดอืนๆในอุตสาหกรรม เช่น 

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์เป็นตน้ 
 5.2.3 ทดลองปรับปรุงคุณภาพซีโอไลตด์ว้ยวธีิการอืนๆ เช่น วธีิการเอิบชุ่ม เป็นตน้
 . .  การใชซี้โอไลตที์ขึนรูปแบบเมด็เพือยดือายกุารใชง้านไดน้านขึนในการดูดซบัก๊าซใน
ระบบแบบต่อเนือง และเพือใหส้ามารถนาํไปใชจ้ริงในระบบการแยกก๊าซแบบสลบัความดนัของ
โรงงานอุตสาหกรรม 

 . .  ทดลองเปรียบเทียบการการฟืนฟูสภาพ (regenerate) ซีโอไลตแ์บบเมด็ชนิด A ทีผา่น
การใชแ้ลว้ดว้ยวิธีอืนๆ เพือให้สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก เช่น การฟืนฟูดว้ยไอนาํ และการ
ฟืนฟูดว้ยการใชส้ารเคมี เป็นตน้ 

 . .  ทดลองประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจน ในก๊าซ
ชีวภาพทีไดจ้ากกระบวนการหมกัจากถงัหมกัก๊าซชีวภาพในสภาพการหมกัแบบไร้อากาศ 

 5.2.7 ควรศึกษาการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์ลงัจากกระบวนการดูดซบัดว้ยซีโอไลตที์
อิมตวัแลว้ กลบัมาใชใ้หม่ 
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ภาคผนวก ก 

สูตรการคํานวณค่าความสามารถในการแลกเปลียนไอออน (Cation Exchange Capacity, CEC) 
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สูตรการคํานวณ 

 

 วธีิคาํนวณค่าความสามารถในการแลกเปลียนไอออน (Cation Exchange Capacity, CEC) 

(เรวดี, 2551) 
 

  1. ชงัตวัอยา่งซีโอไลต์ทีตอ้งการวิเคราะห์ .  กรัม ใส่ในครูซิเบิล และเผาทีอุณหภูมิ  

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชวัโมง แลว้คาํนวณหาค่าการสูญเสียจากการเผา (Loss On Ignition, LOI)                             

 

      LOI  =    มวลตวัอยา่งก่อนเผา - มวลตวัอยา่งหลงัเผา x 100 

       มวลตวัอยา่งก่อนเผา 
 

      2. ใส่สารละลายแลกเปลียนแคลเซียม ความเขม้ขน้ ,  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาตร 
 มิลลิลิตร นาํไปปันกวนดว้ยความเร็วรอบ  รอบต่อนาที เป็นเวลา  นาที 

 3. ชงัตวัอยา่งซีโอไลตที์ตอ้งการวเิคราะห์ .  กรัม แลว้ถ่ายใส่ลงในสารละลายแลกเปลียน
แคลเซียมกวนด้วยความเร็วรอบ  รอบต่อนาที เป็นเวลา  นาที แล้วนํามากรองให้ได้
สารละลายใส 

 4. ปิเปตสารละลายส่วนใส  ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดแก้ว  มิลลิลิตร เติม
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มขน้  โมลต่อลิตร ปริมาตร  มิลลิลิตร เติมสารละลายบฟัเฟอร์  
มิลลิลิตร และไฮดรอกซีแนฟทอลบลูอินดิเคเตอร์ .  กรัม แลว้ไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐานอีดี
ทีเอ .  โมลต่อลิตร จนถึงจุดยติุเมือมีการเปลียนจากสีแดงเป็นนาํเงิน 

 5. ทาํแบลงคเ์พือเปรียบเทียบถา้ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอทีใชไ้ตเตรต  ครัง
เกิน .  มิลลิลิตร ใหท้าํแบลงคใ์หม่เพือเปรียบเทียบ 

 

      ค่าความสามารถในการแลกเปลียนแคลเซียม      =   [(V2-V1) x c x 100.09 x 25] x 100 

   (มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกรัมซีโอไลต)์           m x (100-L) 

 

 V1   =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอทีใชไ้ทเทรตกบั 
  สารละลายตวัอยา่งเป็น มิลลิลิตร 

 V2   = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอทีใชไ้ทเทรตกบัแบงค์
   เป็น มิลลิลิตร 
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      C   =  ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ เป็น โมลต่อ 
    ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

      100.09    =  มวลโมเลกุลแคลเซียมคาร์บอเนต 

      M  =   มวลตวัอยา่งเป็นกรัม 

      L   =  นาํหนกัทีสูญเสียจากการเผาเป็นร้อยละ 

 

หมายเหตุ  ตวัอย่างทีนาํมาวิเคราะห์ตอ้งเก็บในเดซิเคเตอร์ (ปราศจากซิลิกาเจล) ทีมีแอมโมเนียม
คลอไรดอิ์มตวัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  วนั ก่อนนาํไปวเิคราะห์ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์พนืทีผวิจําเพาะของซีโอไลต์มาตราฐานชนิด 4A และซีโอไลต์มาตราฐานชนิด 4A

ปรับปรุงคุณภาพด้วยสารละลายเกลอืคลอไรด์ชนิดต่างๆ 
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การวเิคราะห์พนืทผีวิจําเพาะด้วยเครือง BET 

 

 
 

 

ภาพผนวก ข.1 ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB 

 ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลตม์าตราฐานชนิด 4A แบบผง  
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ภาพผนวก ข.2 ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB 

 ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลตม์าตราฐานชนิด 4A แบบเมด็ 
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ภาพผนวก ข.3  ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB1  
        ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลต ์Li - A ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 
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ภาพผนวก ข.4  ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB1  
        ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลต ์K - A ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 
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ภาพผนวก ข.5  ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB1   
         ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลต ์Cs - A ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 
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ภาพผนวก ข.6  ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB1 

          ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลต ์Mg - A ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 
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ภาพผนวก ข.7  ผลการวเิคราะห์พืนทีผวิจาํเพาะดว้ยเครือง BET surface area รุ่น AUTOSORB1 

         ยหีอ้ QUANTA CHROME ของซีโอไลต ์Ca - A ความเขม้ขน้ 1 โมลต่อลิตร 
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