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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ใ้ นปี ที่ 1 นี ไ้ ด้ เ ตรี ยมเมมเบรนฐานไคโตซานเพื่ อ นามาใช้ ในการแยกแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมีเทนในระบบแก๊ สชีวภาพ ไคโตซานที่ใช้ มีมวลโมเลกุลและ ร้ อย
ละการกาจัดหมู่แอซีทิล เท่ากับ 9.5105 ดอลตัน และ 905 ตามลาดับ สารซีโอไลต์เอที่ใช้ มี
ขนาดของรูพรุ น พื ้นที่ผิว และปริ มาตรรูพรุน เท่ากับ 2551.6 อังสตรอม 13.9 ตารางเมตรต่อกรัม
และ 0.0137 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามลาดับ เมมเบรนที่เตรี ยมขึ ้นในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ เมม
เบรนเชื่อมขวางไคโตซาน เมมเบรนไม่เชื่อมขวางไคโตซาน, เมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอ
ไลต์, เมมเบรนไม่เชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ และเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ชนิด
บวมตัวด้ วยนา้ ในการเชื่อมขวางเมมเบรนไคโตซานใช้ สารละลายกรดซัลฟิ วริ กร้ อยละ 4 โดย
นา้ หนัก ปริ ม าณการใช้ ซีโอไลต์เอร้ อยละ 10–40 โดยนา้ หนักของนา้ หนักไคโตซาน ได้ ทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ของเมมเบรน ได้ แก่ โครงสร้ างทางเคมี , ปริ มาณการดูดซับน ้าในเมมเบรน, ลักษณะ
สัณฐานวิทยา, ความสามารถทนต่อแรงดึง , ค่าการซึมผ่านแก๊ ส และค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส พบว่า
ผลของการเติมซีโอไลต์ทาให้ ปริ มาณการดูดซับน ้าในเมมเบรนและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส เพิ่มขึ ้น
แต่ค่าความสามารถทนต่อแรงดึงและค่าการซึมผ่านแก๊ สลดลง ผลการศึกษาพบว่า เมมเบรนที่ มี
ศักยภาพมากที่สดุ คือเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ ที่มีปริ มาณของซีโอไลต์ ร้ อยละ 40
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์ เมื่อใช้
โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน โดยที่อณ
เมมเบรนแห้ งทดสอบกับแก๊ สแห้ งให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์, มีเทน, ไฮโดรเจน และ
ไนโตรเจน เท่ากับ 66.86.4, 4.00.6, 387.526.1 และ 7.40.6 แบเรอร์ ตาม ลาดับ ค่าการ
เลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อมีเทน, ไฮโดรเจนต่อมีเทน และไนโตรเจนต่อ มีเทน เท่ากับ
16.51.6, 96.91.5 และ 1.90.1 ตามลาดับ แต่ผลข้ างต้ นจะเปลี่ยนไปถ้ า เมมเบรนและ/หรื อ
แก๊ สไม่แห้ ง โดยกรณีที่ใช้ แก๊ สเปี ยกและเมมเบรนเปี ยก ค่าการซึมผ่านแก๊ ส และค่าการเลือกสรรคู่
แก๊ ส จะเป็ น 788.017.8 แบเรอร์ , 20.62.2 แบเรอร์ , 2102.131.8 แบเรอร์ , 33.70.9 แบ
เรอร์ , 38.20.2, 101.90.3 และ 1.60.1 ตามลาดับ ผลการศึกษา สมรรถนะการแยกแก๊ สของ
เมมเบรน 2 ชนิด คือเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน และเมมเบรน เชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ ที่มี
ปริ มาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้าหนัก จากระบบบ่อแก๊ ส ชีวภาพของฟาร์ มสุกรกรณีศึกษา
พบว่าเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ มีคา่ สมรรถนะ การแยกแก๊ สสูงกว่าเมมเบรนเชื่อม
ขวางไคโตซานสอดคล้ องกับสมรรถนะการแยกอุดมคติ และ สอดคล้ องกับสมรรถนะการแยกอุดม
คติจากเมมเบรนแห้ ง/แก๊ สแห้ ง
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Abstract
In the 1st year, we have prepared several chitosan based membranes for
separation of CO2 from CH4 in biogas system. The molecular weight and degree of
deacetylation of chitosan were 9.5105 dalton and 905%, respectively. Zeolite A
having particle size, surface area and pore size of 2551.6 angstrom, 13.9 m2/g and
0.0137 cm3/g was used. The studied types were crosslinked chitosan, uncrosslinked
chitosan, crosslinked chitosan–zeolite, uncrosslinked chitosan–zeolite and swollen
crosslinked chitosan–zeolite membranes. The crosslinking was done by immersing the
membrane in 4% by weight of sulfuric acid solution. Zeolite A contents were varied in
the range of 0–40% by weight of chitosan. The membranes were characterized for
chemical structure, water uptake, morphology, tensile strength, gas permeability and
gas pair selectivity. It was found that water uptake and gas pair selectivity increased
with zeolite contents. However, tensile strength and gas permeability were decreased.
It was found that the most potential type was 40% crosslinked chitosan–zeolite
membrane. In testing dry gas with dry membrane at 30 oC and 1 bar, the permeability of
CO2, CH4, H2 and N2 were 66.86.4, 4.00.6, 387.526.1 and 7.40.6 barrers,
respectively. The selectivity of CO2/CH4, H2/CH4 and N2/CH4 were 16.51.6, 96.91.5
and 1.90.1, respectively. These would be differed in testing non dry membrane and/or
gas. Those results for swollen membrane and wet gas were 788.017.8, 20.62.2,
2102.131.8, 33.70.9 barrers, 38.20.2, 101.90.3 and 1.60.1, respectively. In
onsite testing of crosslinked chitosan and 40% crosslinked chitosan–zeolite membranes
at selected pig farm, it was found that 40% crosslinked chitosan–zeolite membranes
showed better performance than the other corresponding to the ideal separation
performance and corresponding to the ideal performance of dry membrane and dry
gas.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ของเสียจากฟาร์ มสุกรก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก โดยของเสียส่วนที่
เป็ นน ้าเสียเกิดจากน ้าล้ างคอก (เพื่อล้ างมูลสุกรที่เกิดขึ ้นจากการขับถ่ายทุกวัน และเศษอาหารที่
สุกรทาหกลงบนพื ้นคอก) น ้าล้ างตัวสุกร และปั สสาวะของสุกร โดยปริ มาณของเสียขึ ้นกับลักษณะ
ต่าง ๆ เฉพาะตัวของสุกร เช่น เพศ อายุ ขนาด การเคลื่อนไหว ความเคยชินต่อสภาพแวดล้ อม
ปริ มาณและส่วนประกอบของอาหารที่สุกรกิน รวมทังอิ
้ ทธิพลทางจิตใจ เช่น การตื่นตกใจ ความ
กลัว และความเครี ยด ทาให้ ปริ มาณและลักษณะน ้าเสียขึ น้ อยู่กับประเภทของฟาร์ มสุกร ที่เลี ้ยง
จานวนการเลี ้ยง ลักษณะการทาความสะอาด และลักษณะการใช้ น ้าของแต่ละฟาร์ ม ส่วนใหญ่ใน
ปั จจุบนั เพื่อความอยู่รอดมีการนาเทคโนโลยีแก๊ สชีวภาพมาใช้ เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวด ล้ อมเนื่องจาก
น ้าเสีย ในขณะเดียวกันได้ ใช้ พลังงานจากแก๊ สชีวภาพทดแทนการใช้ แก๊ สหุงต้ ม (LPG) ในครัวเรื อน
หรื อใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ กบั อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในฟาร์ ม นอกจากนัน้ ก่อนนาแก๊ สชีวภาพไป
ใช้ งานต้ องปรั บ ลดปริ ม าณแก๊ สกรดทั ง้ หลาย ได้ แก่ แก๊ สคาร์ บ อนไดออกไซด์ และแก๊ ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็ นต้ น ให้ ลดลงเพื่อลดปั ญหาการกัดกร่ อนเครื่ องจักร ซึ่งส่วนใหญ่ ปั จจุบัน
รวมทังฟาร์
้ มสุกรกรณีศกึ ษาใช้ ระบบการฟอกแก๊ สด้ วยน ้าหรื อน ้าปูนขาว แต่ยงั มีประ สิทธิภาพไม่ดี
นัก
โครงการวิจยั นี ้จึงต้ องการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการจัดการตามหลักการของ เทคโนโลยี
สะอาดปรับปรุ งระบบการดาเนินการในโรงเรื อนเลี ย้ งสุกร เพื่ อมุ่ง หวังให้ ระบบการย่อย สลาย
สารอินทรี ย์ในถังหมักมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ แก๊ ส
เป็ นกระบวนการเมมเบรน
1.2 วัตถุประสงค์
โครงการวิจยั นี ้มีระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีวตั ถุประสงค์ตลอดการศึกษา คือ
1) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถังหมัก
2) การใช้ กระบวนการเมมเบรนเพื่อแยกแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมีเทน
1.3 ขอบเขตกำรวิจัยของปี ที่ 1
1) เตรี ยมเมมเบรนไคโตซานแบบไม่มีการเชื่อมขวาง เมมเบรนไคโตซานแบบมีการเชื่อม
ขวางด้ วยสารละลายกรดซัลฟิ วริกร้ อยละ 4 โดยน ้าหนัก
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2) เตรี ยมเมมเบรนคอมโพซิตไคโตซาน–ซีโอไลต์ แบบไม่มีการเชื่อมขวาง และแบบมีการ
เชื่อมขวาง อย่างละ 5 สูตร ด้ วยอัตราส่วนโดยนา้ หนักของปริ ม าณไคโตซานต่อ ซี
โอไลต์ ดังนี ้ 10:0, 10:1, 10:2, 10:3 และ 10:4
3) วิเคราะห์สมบัตขิ องเมมเบรน ดังนี ้
ก. สมบัตทิ างกายภาพ ได้ แก่ ความสามารถทนต่อแรงดึง , ร้ อยละการดูดซับน ้า และ
ลักษณะสัณฐานวิทยา
ข. สมบัตทิ างเคมี ได้ แก่ โครงสร้ างทางเคมี
ค. สมบัติการซึมผ่านได้ ของแก๊ สมีเทน แก๊ สไฮโดรเจน แก๊ สไนโตรเจน และแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ความดัน 1, 2 และ 3 บาร์ และที่อณ
ุ หภูมิ 30, 60 และ 90
องศาเซลเซียส
ง. สมบัติการคัดเลื อกของคู่แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อมี เทน แก๊ สไฮโดรเจนต่อ
มีเทน และแก๊ สไนโตรเจนต่อมีเทน ที่ความดัน 1, 2 และ 3 บาร์ และที่อณ
ุ หภูมิ
30, 60 และ 90 องศาเซลเซียส
4) ทดสอบการใช้ กระบวนการเมมเบรนเพื่อแยกแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมี
เทนจากฟาร์ มสุกรบริ ษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จากัด ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 125 หมู่ 8
ตาบลดอนทราย อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
1.4 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ความเป็ นไปได้ ในการใช้ เทคโนโลยีเมมเบรนเป็ นทางเลือกใหม่ สาหรับการแยกแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมีเทนในระบบแก๊ สชีวภาพ
2) ลดต้ นทุนด้ านพลังงานในฟาร์ มสุกรได้ โดยการใช้ ประโยชน์แก๊ สมีเทนที่บริสทุ ธิ์ขึ ้น
3) ลดปั ญหาการกัดกร่อนของท่อและเครื่ องจักรเนื่องจากแก๊ สกรดในระบบแก๊ สชีวภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
เทคโนโลยีสะอาดเป็ นวิธีการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตโดยใช้ กลยุทธ์ ในการ
แยกของเสียหรื อลดของเสียที่แหล่งกาเนิด แล้ วจึงหาวิธีการนาของเสียที่แยกได้ กลับไปใช้ งานซ ้า
(Reuse) หรื อนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle & Recovery) ส่วนของเสียที่ไม่สามารถหาวิธีการ
จัดการได้ อย่างเหมาะสมก็จะทาการบาบัดตามหลักวิชาการต่อไป
แนวคิดเรื่ องการป้องกันมลพิษที่แหล่งกาเนิด อาจมีชื่ อเรี ยกแตกต่างกันไป เช่น การ
ป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2) หรื อการผลิตที่สะอาดขึน้ (Cleaner Production: CP)
ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้ อย แต่มีหลักการมุ่งเน้ น "มลพิษที่แหล่งกาเนิด เพื่อ
ทาให้ มีของเสียน้ อยที่สดุ และหากมีของเสียเกิดขึ ้น ต้ องหาวิธีนาของเหล่านันกลั
้ บมาใช้ ซ ้า หรื อนา
กลับมาใช้ ใหม่เพื่อให้ เหลือของเสียสาหรับการบาบัดที่ปลายท่อให้ น้อยที่สุด" ซึ่งเป็ น หลักการ
เดียวกันกับเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT)
หลักการของเทคโนโลยีสะอาดแสดงดังแผนผังตามรูปที่ 2.1
หลักการของเทคโนโลยีสะอาด

การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด

ปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนแปลง
วัตถุดบิ

ปรับปรุง
กระบวนการผลิต

ปรับปรุง
เทคโนโลยี

การใช้ ซ ้า/การใช้ ใหม่

การใช้ ซ ้า

ปรับปรุงการ
ดาเนินการ

รูปที่ 2.1 หลักการดาเนินงานเทคโนโลยีสะอาด [1]

การใช้ เทคโนโลยี
หมุนเวียน
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2.2 ปั ญหามลพิษที่เกิดขึน้ ในฟาร์ มสุกร
ปั ญหามลพิษในฟาร์ มสุกรที่สาคัญ ได้ แก่ กลิ่นเหม็น น ้าเสีย ของเสียและขยะ เสี ยงรบกวน
แมลงวันและยุง ซึ่งสามประเภทแรกมีความสัมพันธ์กนั สูงมาก นัน่ คือหากมีการสะสมของมูลและ
นา้ เสี ยมากและไม่ไ ด้ รับการจัดการถูกต้ องและเหมาะสม ปั ญหาเรื่ องกลิ่นเหม็ นและแมลงวัน
รบกวนก็จะตามมา
ปั ญหากลิ่นเหม็นจะพบทัว่ ไปในฟาร์ มที่ขาดการจัดการที่ดีหรื อมีความสกปรกสะสมสูง
โดยความเข้ มข้ นของกลิ่นบริ เวณระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสียมีความเข้ มข้ นสูงสุด 9,770 OU
(Odor Unit คือ จานวนเท่าของอากาศปราศจากกลิ่นที่ต้องใช้ ในการเจือจางกลิ่นตัวอย่างจนไปถึง
ระดับที่ไม่มีกลิ่น) บริ เวณกองมูลสุกรและลานตากมูลมี ความเข้ มข้ น 1,479 OU บริ เวณที่มีการนา
มูลสุกรไปใช้ มีความเข้ มข้ น 818 OU และบริเวณโรงเรื อนเลี่ยงสุกรมีความเข้ มข้ น 213 OU [2]
ปริ ม าณและลักษณะทั่วไปของนา้ เสี ยจากฟาร์ ม สุกรจ าแนกตามขนาดฟาร์ ม แสดงใน
ตารางที่ 2.1 ซึ่งจะแตกต่างตามวิธีการทาความสะอาดคอก ปริ มาณน ้าใช้ และความถี่ของการทา
ความสะอาด รวมทังวิ
้ ธีการจัดการมูล หากมีการแยกมูลสุกรออกก่อนการฉีดล้ างทาความสะอาด
ความเข้ มข้ นของน ้าเสียก็จะน้ อยลง นอกจากนี ้ประเภทของสุกรที่เลี ้ยงก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง ซึ่งโดย
ทัว่ ไปผู้เลี ้ยงจะเน้ นความสะอาดของพ่อพันธุ์–แม่พนั ธุ์มากกว่าสุกรขุน ทาให้ น ้าเสียจากฟาร์ ม สุกร
พ่อพันธุ์–แม่พนั ธุ์มีปริมาณสูงกว่าน ้าเสียจากฟาร์ มสุกรขุนแต่ความเข้ มข้ นต่า
ฟาร์ มสุกรมีการแบ่งขนาดฟาร์ ม เป็ น 3 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 2.2 โดยใช้ น ้าหนัก
หน่วยปศุสตั ว์ (นปส.) หรื อ Livestock Unit เป็ นเกณฑ์ เมื่อน ้าหนักหน่วยปศุสตั ว์ 1 หน่วย เท่ากับ
น ้าหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม โดยน ้าหนักเฉลี่ยสุกรพ่อพันธุ์–แม่พนั ธุ์เท่ากับ 170 กิโลกรัม น ้าหนัก
เฉลี่ยสุกรขุนเท่ากับ 60 กิโลกรัม และน ้าหนักเฉลี่ยลูกสุกรเท่ากับ 12 กิโลกรัม สารับฟาร์ มสุกร
กรณี ศึกษาของโครงการวิจยั นี ม้ ีกาลังการผลิตสุกรขุนจานวน 150,000 ตัวต่อปี จัดเป็ นฟาร์ ม
ขนาดใหญ่
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ตารางที่ 2.1 ปริมาณและลักษณะของน ้าเสียจากฟาร์ มสุกรจาแนกตามขนาดฟาร์ ม [2]
ลักษณะนา้ เสีย
บีโอดี (BOD); มิลลิกรัม/ลิตร

ซีโอดี (COD); มิลลิกรัม/ลิตร

สารแขวนลอย (SS); มิลลิกรัม/ลิตร

ไนโตรเจนในรูป TKN; มิลลิกรัม/ลิตร

อัตราการเกิดน ้าเสีย; ลิตร/ตัว/วัน

ขนาดฟาร์ ม
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

ค่ าต่าสุด
1,225
460
239
2,152
2,578
778
1,304
149
82
367
235
261
-

ค่ าสูงสุด
9,000
7,650
19,280
18,388
31,096
40,000
9,530
14,500
1,887
981
3,371
24,480
-

ค่ าเฉลี่ย
3,000
2,500
1,500
7,000
6,800
4,000
4,800
3,000
2,000
540
540
400
10
15
20

ตารางที่ 2.2 มาตรฐานขนาดฟาร์ มสุกร [3]
ขนาดฟาร์ ม
ใหญ่
กลาง
เล็ก

ประเภท
ก
ข
ค

เทียบเท่ าจานวนสุกร (ตัว)
>5,000
500–5,000
50 ถึงน้ อยกว่า 500

นา้ หนักหน่ วยปศุสัตว์ (นปส.)
>600
60–600
6 ถึงน้ อยกว่า 60
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2.3 แก๊ สชีวภาพจากระบบบาบัดนา้ เสียแบบไร้ ออกซิเจน
แก๊ สชีวภาพเป็ นพลังงานที่เกิดจากการนาของเสีย เช่น มูลสัตว์ น ้าเสียจากฟาร์ มปศุสตั ว์
น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมัก
เพื่อให้ เกิดการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในภาวะไร้ ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรี ย
หลายชนิด เมื่อภาวะแวดล้ อมเหมาะสม แบคทีเรี ยจะเจริ ญ และย่อยสลายสารอินทรี ย์ เช่น โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน จนกระทัง่ ในที่สดุ เปลี่ยนสภาพเป็ นแก๊ สชีวภาพ
ขัน้ ตอนในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ ของกระบวนการไร้ ออกซิเจนเกิ ดขึน้ 4 ขัน้ ตอน
ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 กระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เป็ นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ย์
เชิงซ้ อน (Complex organic compound) ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถละลายน ้าได้ เช่น
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ให้ กลายเป็ นโมเลกุลเล็ก เช่น น ้าตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรด
ไขมัน ตามลาดับ
ขันที
้ ่ 2 กระบวนการสร้ างกรด (Acidogenesis) ขันตอนนี
้
้เป็ นการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ที่
ได้ จากขันตอนไฮโดรไลซี
้
สเพื่อนาไปใช้ ในการสร้ างเซลล์ใหม่และเพื่อใช้ เป็ นพลังงาน สารอินทรี ย์
โมเลกุลเล็กจากขันตอนไฮโดรไลซี
้
สจะถูกแบคทีเรี ยพวกสร้ างกรดนาไปใช้ เพื่อผลิตกรดไขมันระเหย
(Volatile fatty acid) ที่มีคาร์ บอนอะตอมไม่เกิน 5 อะตอม เช่น กรดแอซีติก (Acetic acid) กรด
โพรไพโอนิก (Propionic acid) กรดบิวทีริก (Butyric acid) และกรดแวรี ลิก (Valeric acid) เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 3 กระบวนการสร้ างกรดแอซีติกจากกรดไขมันระเหย (Acetogenesis) กรดไขมัน
ระเหยที่ได้ จากกระบวนการสร้ างกรดจะถูกแบคทีเรี ยแอซีโตจีนิก (Acetogenic bacteria) เปลี่ยน
ให้ เป็ นกรดแอซีติก กรดฟอร์ มิก แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ และแก๊ ส ไฮโดรเจน ซึ่งเป็ นส่วน ประกอบ
สาคัญในการสร้ างแก๊ สมีเทนต่อไป ปฏิกิริยานี ้มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นการลดการ สะสมของ
กรดไขมันระเหย ซึง่ การสะสมของกรดไขมันระเหยในปริมาณที่สงู สามารถยับยัง้ กระบวนการสร้ าง
มีเทนได้
ขันที
้ ่ 4 กระบวนการผลิตแก๊ สมีเทน (Methanogenesis) แบคทีเรี ยสร้ างแก๊ สมีเทน
(Methanogenic bacteria) จะผลิตแก๊ สมีเทนจากกรดแอซีติก กรดฟอร์ มิก แก๊ สไฮโดรเจน และ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
องค์ประกอบหลักของแก๊ สชีวภาพ คือ แก๊ สมีเทน (CH4) ประมาณร้ อยละ 60–70 ซึ่งเป็ น
แก๊ สที่ติดไฟได้ จึงนาไปใช้ เป็ นพลังงานทดแทนได้ และแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ
ร้ อยละ 28–38 และแก๊ สอื่น ๆ เช่น แก๊ สไฮโดรเจน (H2) แก๊ สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และ
แก๊ สไนโตรเจน (N2) ประมาณร้ อยละ 2 ซึ่งเป็ นแก๊ สที่ไม่ติดไฟ ดังนันคุ
้ ณสมบัติของแก๊ สชีวภาพ
จะขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของแก๊ สมีเทน ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วแก๊ สชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร ที่ประกอบด้ วย
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มีเทนร้ อยละ 60 จะมีคา่ ความร้ อนประมาณ 5,000–5,500 กิโลแคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับน ้ามันดีเซล
0.60 ลิตร หรื อน ้ามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรื อน ้ามันเตา 0.81 ลิตร หรื อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์–
ชัว่ โมง หรื อแก๊ สหุงต้ ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม หรื อไม้ ฟืน 1.5 กิโลกรัม
สารอินทรี ย์ที่ไม่ละลายน ้า และสารอินทรี ย์ที่ซบั ซ้ อน
ไฮโดรไลซิส

สารอินทรี ย์โมเลกุลขนาดเล็ก
แบคทีเรี ยแอซีโตจีนิก

กรดฟอร์ มิก กรดแอซีติก

แบคทีเรี ยสร้ างกรด

กรดไขมัน

ไฮโดรเจนเนซิส

แก๊ สไฮโดรเจน
+ CO2

Methanogenesis

แบคทีเรี ยสร้ างมีเทน
โดยใช้ กรดแอซีติก

แบคทีเรี ยสร้ างมีเทน
โดยใช้ ไฮโดรเจน

แก๊ สมีเทนและคาร์ บอนไดออกไซด์
รูปที่ 2.2 ลักษณะขันตอนของปฏิ
้
กิริยาไร้ ออกซิเจน [4]
การย่อยสลายสารอินทรี ย์และการผลิตแก๊ สมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. อุณหภูมิ (Temperature) การย่อยสลายอินทรี ย์และการผลิตแก๊ สในสภาพปราศจาก
ออกซิเจน สามารถเกิดขึ ้นในช่วงอุณหภูมิที่กว้ างมากตังแต่
้ 40–60 องศาเซลเซียส ขึ ้นอยู่
กับชนิดของกลุม่ จุลินทรี ย์
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2. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ความเป็ นกรด-ด่าง มีความสาคัญต่อการหมักมาก ช่วง pH ที่
เหมาะสมอยู่ในระดับ 6.6–7.5 ถ้ า pH ต่าเกินไปจะเป็ นอันตรายต่อแบคทีเรี ยที่สร้ าง แก๊ ส
มีเทน
3. สภาพด่าง (Alkalinity) สภาพด่างหมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเป็ น
กรด–ด่าง สภาพด่างที่เหมาะสมต่อการหมักมีคา่ ประมาณ 1,000–5,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ในรูปของแคลเซียมคาร์ บอร์ เนต (CaCO3)
4. สารอาหาร (Nutrients) มี รายงานการศึกษาพบว่า สารอินทรี ย์ซึ่ง มีความเหมาะสม
สาหรับการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ ต้ องมีสารอาหารในสัดส่วน C:N และ C:P ในอัตรา
25:1 และ 20:1 ตามลาดับ
5. สารยับยังและสารพิ
้
ษ (Inhibiting and toxic materials) เช่น กรดไขมันระเหยได้ ไฮโดร
เจน หรื อแอมโมเนีย สามารถทาให้ กระบวนการย่อยสลายในสภาพไร้ ออกซิเจนหยุดชะงัก
ได้
6. สารอิ น ทรี ย์ แ ละลัก ษณะของสารอิ น ทรี ย์ ส าหรั บ กระบวนการย่ อ ยสลาย ซึ่ ง มี ค วาม
แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เข้ าเกี่ยวข้ อง
7. ชนิดและแบบของบ่อแก๊ สชีวภาพ (Biogas plant)
2.4 รู ปแบบบ่ อแก๊ สชีวภาพสาหรับฟาร์ มสุกร [5]
รู ปแบบบ่อแก๊ สชีวภาพที่มีการส่งเสริ มให้ นามาใช้ จัดการน ้าเสียจากฟาร์ มเลี ้ยงสุกรเพื่อ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั ได้ แก่
1. บ่อโดมคงที่ (Fixed dome)
เป็ นบ่อแก๊ สชีวภาพที่มีการส่งเสริ มให้ ใช้ ในฟาร์ มเลี ้ยงสุกรขนาดเล็ก (ฟาร์ มที่เลีย้ งสุกร
เทียบเท่าสุกรขุนไม่เกิน 500 ตัว) โดยได้ มีการส่งเสริ มในช่วงปี พ.ศ.2538–2544 ในโครงการ
ส่งเสริมการผลิตแก๊ สชีวภาพในฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ส่วนที่ 2: เกษตรกรรายย่อย (ระยะที่ 1 และระยะที่
2) ซึ่งดาเนินโครงการโดยกรมส่งเสริ มการเกษตร (กสก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน
งบประมาณโครงการโดยกองทุนเพื่ อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พ ลัง งาน ส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรื อสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในปั จจุบนั
2. บ่อหมักแบบรางตามด้ วยบ่อหมักเร็วน ้าใส (Channel digester + UASB)
เป็ นบ่อแก๊ สชีวภาพที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยหน่วยบริ การแก๊ สชีวภาพ (ปั จจุบนั คือสถานเทคโนโลยี
แก๊ สชีวภาพ) ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลักทางานต่อเนื่องกัน คือ บ่อหมักแบบราง (Channel
digester) ทางานต่อเนื่องด้ วยบ่อหมักเร็ วน ้าใส (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ซึ่ง
บ่อหมักดังกล่าวได้ มีการส่งเสริมให้ ใช้ ในฟาร์ มเลี ้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
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2538–2546 ในโครงการส่งเสริ มการผลิตแก๊ สชีวภาพในฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ส่วนที่ 1: ฟาร์ มขนาด
กลางและขนาดใหญ่ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ดาเนินโครงการโดยหน่วยบริ การแก๊ สชีวภาพหรื อ
สถานเทคโนโลยีแก๊ สชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกองทุน
เพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรื อ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในปั จจุบนั
3. บ่อหมักเร็วน ้าข้ น (H–UASB)
บ่อหมักเร็ วน ้าข้ น (H–UASB: High Suspension Solids – Upflow Anaerobic Sludge
Blanket) เป็ นบ่อหมักที่หน่วยบริการแก๊ สชีวภาพพัฒนาขึ ้นโดยปรับปรุงจากบ่อหมักแบบ Channel
Digester + UASB เพื่อให้ สามารถรองรับและบาบัดน ้าเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียร
ภาพมากยิ่งขึ ้น บ่อหมักดังกล่าวได้ เริ่มนามาใช้ งานในฟาร์ มเลี ้ยงสุกรขนาดใหญ่ในโครงการฯ ระยะ
ที่ 2 จานวน 2 ฟาร์ ม คิดเป็ นปริ มาตรบ่อหมักรวม 12,000 ลบ.ม. ซึ่งพบว่าบ่อหมักดังกล่าว
สามารถทางานได้ ดี เ กิ น คาดหมาย จึง ถูกน ามาใช้ ส่ง เสริ ม ในฟาร์ ม เลี ย้ งสุกรขนาดใหญ่ ใ ห้
แพร่หลายมากยิ่งขึ ้นในโครงการฯ ระยะที่ 3
4. บ่อ Covered Lagoon
บ่อ Covered Lagoon เป็ นบ่อแก๊ สชีวภาพอีกรูปแบบหนึง่ ส่วนใหญ่มีโครงสร้ างเป็ นบ่อดิน
ด้ านบนคลุมด้ วยผืนพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมแก๊ สชีวภาพที่เกิดขึน้ ก่อนนาแก๊ สไปใช้ ประ
โยชน์ บ่อหมักแบบนี ้ได้ มีการนามาใช้ งานเมื่อประมาณ 3–5 ปี ที่ผ่านมา จึงถือว่ายังอยู่ในช่วงต้ น ๆ
ของอายุการใช้ งานของบ่อซึ่งประเมินไว้ ที่ประมาณ 15 ปี ปั จจุบนั จึงยังไม่มีข้อมูลผลการทางาน
ของบ่อ Covered Lagoon ที่สมบูรณ์ เพียงพอ และจาเป็ นต้ องติดตามผลการใช้ งานของบ่อ
ดังกล่าวต่อไป
2.5 เทคโนโลยีการแยกแก๊ สด้ วยเมมเบรน
การแยกแก๊ สด้ วยเมมเบรนเกิดขึ ้นได้ จากสมบัติการเลือกของเมมเบรน ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ
คือ เมมเบรนมีรูพรุน และเมมเบรนเนื ้อแน่น โดยกลไกการแพร่ซึมผ่านของแก๊ สในเมมเบรนมีรูพรุน
แสดงได้ ดงั รูปที่ 2.3 (ก) ดังนี ้
1) ถ้ ารูมีขนาดค่อนข้ างใหญ่ กล่าวคือ ในช่วง 0.1–10 ไมครอน แก๊ สจะแพร่ซึมผ่าน เมม
เบรนโดยกลไกการพาและไม่มีการแยกเกิดขึ ้น
2) ถ้ ารู มีขนาดน้ อยกว่า 0.1 ไมครอน ซึ่งทาให้ เส้ นผ่านศูนย์กลางของรู มีขนาดเท่ากับ
หรื อเล็กกว่าวิถีเสรี เฉลี่ย (Mean free path) กลไกการเคลื่อนที่ของโมเลกุลผ่านรูเป็ น
แบบ Knudsen diffusion
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3) ถ้ ารู ของเมมเบรนเล็กมากในระดับ 5–20 อังสตรอม การแยกแก๊ สเกิดขึ ้นด้ วยกลไก
การคัดขนาดโมเลกุล ซึ่งมีทงการแพร่
ั้
ในเฟสแก๊ ส และการแพร่ของโมเลกุลที่ถกู ดูดซับ
อยูต่ ามผนังของรู ซึง่ เรี ยกว่า Surface diffusion
แต่กลไกการแพร่ซึมของแก๊ สผ่านเมมเบรนเนื ้อแน่น คือ การละลาย–การแพร่ ดังแสดงใน
รูปที่ 2.3 (ข) ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1) การละลายหรื อการดูดซับของโมเลกุลแก๊ สบนผิวของเมมเบรน
2) การแพร่ผา่ นเมมเบรน
3) การคายออกของโมเลกุลแก๊ สจากเมมเบรนทางด้ านเพอร์ มิเอต

(ก)

(ข)

รูปที่ 2.3 ลักษณะการแพร่ของแก๊ สผ่านเมมเบรน (ก) แบบมีรู (ข) แบบเนื ้อแน่น [6]
โดยค่าการซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคู่แก๊ สนันจะขึ
้
้นอยู่กบั การที่โมเลกุล ของแก๊ ส
ต่างชนิดกันมีการละลายในเมมเบรน และสัมประสิทธิ์การแพร่ผา่ นเมมเบรนต่างกัน ค่าการซึมผ่าน
แก๊ ส (P: permeability) เป็ นผลคูณของสัมประสิทธิ์การแพร่ (D: diffusion coefficient) และ
สัมประสิทธิ์การละลาย (S: solubility coefficient) นิยามดังสมการที่ 2.1 โดย สัมประสิทธิ์ การ
ละลายเป็ นคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ที่ขึ ้นอยู่กบั อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของแก๊ สกับเมม
เบรน ส่วนสัมประสิทธิ์การแพร่ เป็ นตัวแปรทางจลนศาสตร์ ซึ่งสามารถหาค่าได้ จาก การทดลอง ค่า
การเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส (A/B: separation factor or permselectivity) เป็ น ค่าแสดง ความสามารถ
ของเมมเบรนในการแยกแก๊ สผสม 2 ชนิดออกจากกัน นิยามดังสมการที่ 2.2

P  D S

(2.1)
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A /B 

PA
PB

(2.2)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
şen และคณะ (2007) [7] ได้ ทาการเตรี ยมมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรน (Mixed matrix
membrane) ของพอลิ ค าร์ บอเนตและซี โอไลต์ 4A โดยมี การเติม พาราไนโตรแอนิลิน (pnitroaniline) เป็ นสารเติมแต่ง ปริ มาณของพาราไนโตรแอนิลินและซีโอไลต์ 4A อยู่ในช่วงร้ อยละ
1–5 และ 5–30 โดยน ้าหนักของเมมเบรน ตามลาดับ พบว่าการเติมพาราไนโตรแอนิลินลงไปจะ
ทาให้ สายโซ่พอลิเมอร์ และพื ้นผิวของซีโอไลต์สามารถเชื่อมติดกันได้ ดี ส่งผลให้ มิกซ์เมทริ กซ์ เมม
เบรนมี ค่าการซึม ผ่า นแก๊ ส (Permeability) ลดลง แต่จ ะให้ ค่าการเลื อกสรรคู่แก๊ ส (Selectivity)
สูงขึ ้น โดยมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนพอลิคาร์ บอเนต/ซีโอไลต์ 4A ที่มีปริ มาณของพาราไนโตรแอนิลิน
และซีโอไลต์ 4A เท่ากับร้ อยละ 1 และ 20 โดยน ้าหนักของเมมเบรน แสดงค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส
ของ H2/CH4 และ CO2/CH4 เป็ น 3 และ 2 เท่าของเมมเบรนพอลิคาร์ บอเนต ตามลาดับ
Li และคณะ (2005) [8] ได้ ทาการเตรี ยมมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนของพอลิอีเทอร์ ซลั โฟน
และซีโอไลต์ที่มีขนาดรูพรุนที่แตกต่างกัน ที่อณ
ุ หภูมิสงู ใกล้ เคียงกับอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ วของ
พอลิเมอร์ เพื่อศึกษาผลของวิธีการเตรี ยมเมมเบรน ปริ มาณของซีโอไลต์ และขนาดรู พรุ นของ ซี
โอไลต์ที่มีต่อสมบัติการแยกแก๊ สของเมมเบรน พบว่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมิกซ์เมทริ กซ์
เมมเบรนที่ทาให้ เย็นลงตามธรรมชาติ (Natural cooling) จะแสดงพื ้นผิวสัมผัสระหว่างพอลิเมอร์
และซีโอไลต์ที่ดี และให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สสูงกว่ามิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรน
ที่ทาให้ เกิดการเย็นตัวลงทันทีทนั ใด (Immediate quenching) เมื่อปริ มาณของซีโอไลต์เพิ่มขึน้
มิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนจะทาให้ ค่าการซึมผ่านแก๊ สลดลง แต่ค่าการเลือกสรรคู่แก๊ สสูงขึ ้น เนื่องมา
จากผลของความไม่อ่อนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ (Polymer chain rigidification) การอุดตันของรู
พรุนในซีโอไลต์ (Partial pore blockage of zeolite) และเมื่อรูพรุ นของซีโอไลต์มีขนาดใหญ่ขึ ้น
มิกซ์เมทริกซ์เมมเบรนที่ได้ จะแสดงค่าการซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สเพิ่มขึ ้น
Li และคณะ (2005) [9] ต้ องการปรับปรุงสมบัติการแยกแก๊ สของมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรน ที่
เตรี ยมได้ ก่อนหน้ านี ้ โดยการปรับปรุ งพื ้นผิวของซีโอไลต์ด้วยสารคูค่ วบไซเลน (Silane coupling
agent) พบว่ามิกซ์เมทริกซ์เมมเบรนภายหลังจากทาการปรับปรุงพื ้นผิวของซีโอไลต์ด้วยสารคูค่ วบ
ไซเลน จะมี ลักษณะทางสัณ ฐานวิทยาที่ ดีขึน้ ทาให้ ได้ ค่าการซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรร
คูแ่ ก๊ สเพิ่มขึ ้น
Anson และคณะ (2004) [10] ได้ ทาการเตรี ยมมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนของพอลิเมอร์ ร่วม
อะคริ โลไนไทรล์–บิวทาไดอีน–สไตรี น (ABS copolymer) และถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)
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สาหรับนามาใช้ ในการแยกแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมีเทน พบว่าที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศา
เซลเซียส มิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนที่มีปริ มาณของถ่านกัมมันต์ 1 เท่ากับร้ อยละ 10 หรื อที่มี ปริ มาณ
ของถ่ า นกัม มัน ต์ 2 เท่า กับ 40 โดยน า้ หนัก ของเมมเบรน จะให้ ค่า การซึม ผ่า นแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 Permeability) และค่าการคัดเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อ
มีเทน (CO2/CH4 Selectivity) สูงสุดเท่ากับ 11–21 แบเรอร์ และ 35–51 ตามลาดับ ส่วนความดัน
ไม่มีผลต่อค่าการซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ และค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ต่อมีเทนของมิกซ์เมทริกซ์เมมเบรนอย่างมีนยั สาคัญ
Pechar และคณะ (2005) [11] ได้ ทาการเตรี ยมมิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรนโดยมีซีโอไลต์แอล
กระจายตัวอยู่ในพอลิเมอร์ ร่วมแบบกลุ่มของพอลิอิไมด์ (Polyimide) และพอลิไดเมทิลไซล็อกเซน
(Polydimethylsiloxane) จากการศึ ก ษาผลของการเติ ม พอลิ ไ ดเมทิ ล ไซล็ อ กเ ซนลงไปใน
มิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรน ด้ วยเทคนิค Gel permeation chromatography (GPC) และเทคนิค
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) พบว่าการเติมพอลิไดเมทิลไซล็อกเซนเป็ นผล
ให้ น ้าหนักโมเลกุลเพิ่มขึ ้น เนื่องจากน ้าหนักโมเลกุลของพอลิไดเมทิลไซล็อกเซนเป็ นสองเท่าของ
พอลิอิไมด์ และปรากฎพีคของ C-N-C ที่ 1373 cm-1 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเกิดพันธะเชื่อมโยง
ระหว่ า งพอลิ อิ ไ มด์ แ ละพอลิ ไ ดเมทิ ล ไซล็ อ กเซน เมื่ อ ศึก ษาลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาของ
มิกซ์เมทริกซ์เมมเบรนที่มีการเติมซีโอไลต์แอลลงไปในพอลิอิไมด์ไซล็อกเซน (Polyimide siloxane)
ปริ มาณร้ อยละ 20 และ 30 โดยน ้าหนักของเมมเบรน ตามลาดับ พบว่าไม่ปรากฏการรวมกันเป็ น
กลุม่ ก้ อนของซีโอไลต์ เนื่องจากซีโอไลต์สามารถเชื่อมติดกับพอลิเมอร์ ร่วมส่วนที่เป็ นพอลิ ไดเมทิล
ไซล็อกเซนซึ่งมีความยืดหยุ่นได้ ดี และเมื่อศึกษาสมบัติการแยกแก๊ สของมิกซ์ เมทริ กซ์ เมมเบรน
พบว่าเมื่อปริ มาณของพอลิไดเมทิลไซล็อกเซนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 41 โดยน ้าหนัก ของเมมเบรน
มิกซ์เมทริกซ์เมมเบรนจะทาให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สสูงขึ ้น ในขณะเดียวกัน
เมื่อเพิ่มปริ มาณของซีโอไลต์แอลเป็ นร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักของเมมเบรน มิกซ์เมทริ กซ์เมมเบรน
จะทาให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สลดลง เนื่องมาจาก สายโซ่ที่ยืดหยุ่นของพอลิ
ไดเมทิลไซล็อกเซนจะไปทาให้ รูพรุนของซีโอไลต์เกิดการอุดตัน
Tin และคณะ (2003) [12] ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง สมบัติ ก ารแยกแก๊ สของ Matrimid
membrane โดยการเชื่อมขวางเมมเบรนด้ วยสารละลายพาราไซลีนไดแอมีน (p-xylenediamine)
ที่ อุณ หภูมิ ห้อ ง ศึก ษาสมบัติของเมมเบรนแบบเชื่ อ มขวางและแบบไม่เ ชื่ อ มขวางด้ วยเทคนิ ค
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) พบว่าเมมเบรนภายหลังจากทาการจุ่มลงใน
สารละลายพาราไซลีนไดแอมีนผ่านไปเป็ นเวลา 61 วัน ก็จะเกิดการเชื่อมขวางที่สมบูรณ์ เห็นได้
จากการยืดออกของพีคแอโรมาติกพอลิแอไมด์ (N-H stretching) ที่ 3300 cm-1 เมื่อศึกษา สมบัติ
การมีเสถียรภาพทางความร้ อนด้ วย Thermomechnical analysis (TMA) พบว่าเมื่อ พิจารณาค่า
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สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารขยายตัว ทางความร้ อนที่ อุณ หภูมิ 75–150 องศาเซลเซี ย ส ปรากฏว่า ค่า
สัมประสิทธิ์ การขยายตัวทางความร้ อนของเมมเบรนแบบเชื่อมขวางจะให้ ค่าที่ต่ากว่าเมมเบรน
แบบไม่เชื่อมขวาง เนื่องจากการเชื่อมขวางจะไปทาให้ สายโซ่พอลิเมอร์ เกิดการจัดเรี ยงตัวที่เป็ น
ระเบียบอยู่ในแนวเดียวกัน และเมื่อศึกษาผลของเวลาที่ นาเมมเบรนไปแช่ในสารละลายพารา ไซ
ลีนไดเอมีนต่อสมบัติการแยกแก๊ สของเมมเบรน พบว่าเมื่อทาการแช่เป็ นเวลา 1 วัน เมมเบรนจะ
ให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สสูงที่สุด ต่อจากนันก็
้ จะลดลงตามลาดับ ในขณะเดียวกันเมื่อเวลาในการแช่
เพิ่มขึ ้น ค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สของเมมเบรนเชื่อมขวางก็ จะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการเลือก
สรรคูแ่ ก๊ สของ He/N2 จะให้ คา่ การเลือกคูแ่ ก๊ สที่สงู มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ O2/N2, CO2/CH4 และ
CO2/N2 เนื่องจากเวลาในการแช่เพิ่มขึ ้นทาให้ เมมเบรนเกิดการเชื่อมขวางกันได้ มากขึ ้น สายโซ่ พอ
ลิเมอร์ เกิดการจัดเรี ยงตัวที่เป็ นระเบียบและอยู่ใกล้ ชิดกัน โมเลกุลของแก๊ สจึงสามารถเคลื่อนที่
ผ่านได้ ยากขึ ้น

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
3.1 สำรเคมีและอุปกรณ์
สารเคมีที่ใช้ ในการศึกษานี ้ประกอบด้ วย ไคโตซาน (Chitosan) (Commercial grade)
จาก Eland Corporation Ltd., ซีโอไลต์ เอ (Linde type A) (Commercial grade) จาก Thai
Silicate Ltd., กรดแอซีติก (CH3COOH) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 99.5 โดยน ้าหนัก (Commercial
grade), กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 98 โดยนา้ หนัก (Commercial grade),
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 50 โดยน ้าหนัก (Commercial grade), แก๊ ส
ไฮโดรเจน (H2) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 99.99 ของ PRAXAIR, แก๊ สไนโตรเจน (N2) ความเข้ มข้ น ร้ อย
ละ 99.99 ของ PRAXAIR, แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 99.99 ของ
PRAXAIR, แก๊ สมีเทน (CH4) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 99.99 ของ PRAXAIR
การทดสอบสมบัติ ได้ แ ก่ ความสามารถทนต่อ แรงดึง ด้ ว ยเครื่ อ งทดสอบ Universal
Testing, ลักษณะพื ้นผิวด้ วยเครื่ อง Scanning Electron Microscopy, วิเคราะห์พื ้นที่ผิวและ
ขนาดรูพรุนของซีโอไลต์ด้วยเครื่ อง Surface Area Analyzer, โครงสร้ างทางเคมีของเมมเบรน ด้ วย
เครื่ อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy, ชุดทดสอบค่าการซึมผ่านแก๊ ส
3.2 วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.2.1 ชนิดของเมมเบรนที่เตรี ยมในงานวิจยั
เมมเบรนที่เตรี ยมขึ ้นในงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วย 5 ชนิด ดังนี ้
1) เมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวาง
2) เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางด้ วยสารละลายกรดซัลฟิ วริกร้ อยละ 4 โดยน ้าหนัก
3) เมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวาง–ซีโอไลต์เอ ที่มีปริ มาณซีโอไลต์เอร้ อยละ 10–40 โดย
น ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน
4) เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง–ซีโอไลต์เอ ที่มี ปริ มาณของซีโอไลต์เอร้ อยละ10–40
โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน
5) เมมเบรนไคโตซานแบบเชื่อมขวาง และเมมเบรนไคโตซานแบบเชื่อมขวาง–ซีโอไลต์เอ
ที่บวมตัวด้ วยน ้า
3.2.2 วิธีการเตรี ยมเมมเบรน
1) เมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวาง
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- เตรี ยมสารละลายไคโตซานร้ อยละ 3 โดยนา้ หนัก ในสารละลายกรดแอซี ติก
เข้ มข้ นร้ อยละ 3 โดยน ้าหนัก
- เทสารละลายพอลิเมอร์ ปริ มาณ 17–18 กรัมบนแผ่นกระจกขนาด 1515 ตาราง
เซนติเมตร เพื่อให้ ได้ ความหนาของเมมเบรนเมื่อแห้ งแล้ วประมาณ 30 ไมครอน
- อบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
- แช่เมมเบรนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้ มข้ นร้ อยละ 4 โดยน ้าหนัก เป็ น
เวลา 20 นาที ล้ างด้ วยน ้ากลัน่ จนเป็ นกลาง แล้ วอบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จะได้ เมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวาง
2) เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางด้ วยสารละลายกรดซัลฟิ วริกร้ อยละ 4 โดยน ้าหนัก
มีขนตอนเช่
ั้
นเดียวกับการเตรี ยมเมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวางในข้ อ 1) แต่จะ
เพิ่มขันตอนของการน
้
าเมมเบรนไปแช่ในสารละลายกรดซัลฟิ วริ กเข้ มข้ น ร้ อยละ 4
โดยนา้ หนัก เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ล้ างด้ วยนา้ กลั่นจนกระทั่งเป็ นกลาง อบในตู้อ บที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง จะได้ เมมเบรนไคโตซานแบบ เชื่อม
ขวาง
3) เมมเบรนไคโตซานคอมโพซิตแบบไม่เชื่อมขวาง และแบบเชื่อมขวาง
มีวิธีการเช่นเดียวกับการเตรี ยมเมมเบรนไคโตซานแบบไม่เชื่อมขวางและแบบ
เชื่อมขวาง ในข้ อ 1) และ 2) ตามลาดับ แต่จะเพิ่มขันตอนการผสมผงซี
้
โอไลต์เอ โดย
จะแบ่งกรดแอซีติกเข้ มข้ นร้ อยละ 3 โดยน ้าหนัก ปริ มาณหนึ่งมาผสมกับผงซีโอไลต์เอ
ให้ อยู่ในลักษณะที่เป็ นสารแขวนลอย จากนันท
้ าการผสมส่วนของสารละลาย ไคโต
ซานกับสารแขวนลอยของผงซีโอไลต์เอในอ่างอัลทราโซนิก (Ultrasonic water bath)
แล้ วทาตามขันตอนเดิ
้
ม
4) เมมเบรนอิ่มตัวด้ วยน ้า
แช่เมมเบรนไคโตซานแบบเชื่อมขวาง และเมมเบรนไคโตซานแบบเชื่อมขวาง–ซี
โอไลต์เอที่เตรี ยมได้ ในน ้าบริ สุทธิ์ เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ซับสารละลายที่ผิวหน้ า เมม
เบรนให้ แห้ งด้ วยกระดาษซับก่อนนาไปทดสอบสมบัตติ า่ ง ๆ
3.2.3 การทดสอบปริมาณการดูดซับน ้าในเมมเบรน
1) ชัง่ น ้าหนักของเมมเบรนแห้ ง
2) แช่ในน ้ากลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3) ซับน ้าที่ผิวหน้ าเมมเบรนออกให้ แห้ งด้ วยกระดาษซับแล้ วนาไปชัง่ น ้าหนักอย่างรวดเร็ ว
เพื่อป้องกันการระเหยของน ้าในเมมเบรน
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4) นาค่าน ้าหนักของเมมเบรนแห้ งและหลังการดูดซับน ้า มาคานวณปริ มาณการดูดซับ
น ้าในเมมเบรน ตามสมการที่ 3.1

water uptake 

weight wet  weight dry
weight dry

(3.1)

3.2.4 ความสามารถทนต่อแรงดึง (Tensile strength)
1) ตัดเมมเบรนให้ มีขนาด 5150 ตารางมิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.1 a)
2) วัดความหนาของเมมเบรนด้ วยไมโครมิเตอร์
3) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 ด้ วยเครื่ อง Universal testing machine ตามรูป
ที่ 3.1 b) โดยใช้ ความเร็วในการทดสอบเท่ากับ 5 มิลลิเมตร/นาที
a)

b)

รูปที่ 3.1 เครื่ อง Universal Testing LLOYD Instruments LR 5K
3.2.5 การทดสอบค่าการซึมผ่านของแก๊ ส
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบค่าการซึมผ่านแก๊ สของเมมเบรน โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 ระบบ คือ การวัดโดยใช้ ความดันคงที่ และการวัดโดยใช้ ปริ มาตรคงที่ สาหรับงานวิจยั นี ้
เป็ นการวัดแบบความดันคงที่ โดยใช้ เครื่ องมือที่พฒ
ั นาขึ ้นเองดัง รู ปที่ 3.2 โดยผ่านแก๊ สที่ต้องการ
ทดสอบเข้ าไปทางด้ านบนของเมมเบรน ควบคุมความดันขาเข้ าของแก๊ สให้ คงที่ ส่วนด้ านขาออก
เปิ ดสู่บรรยากาศ และทาการวัดอัตราการไหลของแก๊ สขาออก เพื่อนาไปคานวณค่าการซึมผ่าน
แก๊ ส ดังสมการที่ 3.2 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเมมเบรนที่ทดสอบ คือ 3.1 เซนติเมตร
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P

QL
AP

(3.2)

P
= ค่าการซึมผ่านแก๊ ส (cm3cm)/(scm2cmHg) และแปลงเป็ นหน่วยแบเรอร์
(Barrer) โดย 1 Barrer = 10-10 (cm3cm)/(scm2cmHg
Q
= อัตราการไหลของแก๊ สผ่านเมมเบรน (cm3/s)
L
= ความหนาของเมมเบรน (cm)
A
= พื ้นที่ของเมมเบรนที่ตงฉากกั
ั้
บทิศทางการถ่ายโอนมวล (cm2)
P

= ความดันต่าง (cmHg)

รูปที่ 3.2 ชุดทดสอบค่าการซึมผ่านของแก๊ ส
จากค่าการซึมผ่านแก๊ สที่ได้ นามาคานวณค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส ตามสมการที่ 3.3

A /B 

PA
PB

A/B = ค่าการเลือกสรรแก๊ ส A ต่อ B
PA และ P B คือค่าการซึมผ่านแก๊ ส A และ B (แบเรอร์ ) ตามลาดับ

(3.3)

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 สมบัตขิ องไคโตซานและซีโอไลต์
สมบัตขิ องไคโตซานและซีโอไลต์ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ แสดงดังตารางที่ 4.1 โดยไคโตซานที่ใช้
ในงานวิจัยนีม้ ีนา้ หนักโมเลกุล (Molecular weight) และร้ อยละการกาจัดหมู่แอซีทิล (%
Deacetylation) เท่ากับ 9.5105 ดอลตัน และ 905 ตามลาดับ สมบัติของซีโอไลต์ทดสอบด้ วย
เครื่ อง Surface Area Analyzer พบว่ามีขนาดของรูพรุน พื ้นที่ผิว และปริ มาตรรูพรุ น เท่ากับ
2551.6 อังสตรอม, 13.9 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.0137 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามลาดับ
ตารางที่ 4.1 แสดงสมบัตขิ องไคโตซานและซีโอไลต์เอ
สมบัติ
หน่ วย
น ้าหนักโมเลกุล
ดอลตัน
ร้ อยละการกาจัดหมูแ่ อซีทิล
%
ขนาดรูพรุน
อังสตรอม (Å)
พื ้นที่ผิว
m2/g
ปริมาตรรูพรุน
cm3/g
หมายเหตุ * ข้ อมูลจากบริษัท Eland Corporation Ltd.

ไคโตซาน (*)
9.5105
905

ซีโอไลต์ เอ

2551.6
13.9
0.0137

4.2 โครงสร้ างทางเคมี
รูปที่ 4.1(a) แสดง FTIR spectrum ของเมมเบรนไคโตซานไม่เชื่อมขวาง โดยปรากฏพีค
สาคัญที่แสดงหมู่ฟังก์ชนั ของไคโตซาน ดังนี ้ พีคของหมู่ Amine deformation (NH2) ที่หมายเลข
คลื่น 1592 ซม-1 พีคของหมู่ C–O–C ใน Membered ring stretching ที่ช่วงหมายเลขคลื่น
ประมาณ 1074–1076 ซม-1 พีคของหมู่ C–H stretching ที่ช่วงหมายเลขคลื่นประมาณ 2849–
2916 ซม-1 และพีคของหมู่ O–H และ N–H stretching ที่ช่วงหมายเลขคลื่นประมาณ 3358–3589
ซม-1
ผลจากการเชื่อมขวางเมมเบรนด้ วยกรดซัลฟิ วริ กดังแสดงในรู ปที่ 4.1(b) พบว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี ้ เกิดพีคคู่ของหมู่ NH3 ที่หมายเลขคลื่น 1533 และ 1635 ซม-1 อย่างชัดเจน
เนื่องจากหมู่เอมีนในไคโตซานถูก Protonated โดยโปรตอนจากกรดซัลฟิ วริ ก นอกจากนี ้ยังเกิด
พี ค ลัก ษณะกว้ า งที่ ช่ ว งหมายเลขคลื่ น ใกล้ เคี ย ง 3150 ซม -1 และเกิ ด การเลื่ อ นไปของ C–H
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stretching ไปยังหมายเลขคลื่นที่สงู ขึ ้น เนื่องจากการเกิดพันธะไอออนิกระหว่างหมู่ NH3 และ
้ งมีพีคของหมู่กรดซัลฟอนิก ได้ แก่ Asymmetric SO2 stretching ที่ช่วงหมายเลข
SO 24 รวมทังยั
คลื่นประมาณ 1300–1400 ซม-1 พีคของเกลือกรดซัลฟอนิกที่หมายเลขคลื่นประมาณ 1386 ซม-1
จึงยืนยันได้ วา่ กรดซัลฟิ วริกเข้ าไปสร้ างพันธะในสายโซ่ของไคโตซาน
Scissors deformation
frequency of NH2
1,635 and 1,533 cm-1

Asymmetric SO2
stretching
1,300-1,400 cm-1

N+-H…….SO423,650-3,150 cm-1

รูปที่ 4.1 FTIR spectra ของเมมเบรนไคโตซาน (a) แบบไม่เชื่อมขวาง (b) แบบเชื่อมขวาง
4.3 ปริมาณการดูดซับนา้ ในเมมเบรน
รู ปที่ 4.2 แสดงปริ ม าณการดูด ซับ นา้ ในเมมเบรนไคโตซานเชื่ อมขวาง และเมมเบรน
ไคโตซานเชื่อมขวาง–ซีโอไลต์ พบว่าเมื่อเติมซีโอไลต์ลงไปจะทาให้ ปริ มาณการดูดซับน ้าใน เมม
เบรนเพิ่มขึ ้น ตามปริ มาณซีโอไลต์ที่มากขึ ้น จาก 0.700.02 เป็ น 0.940.02 เมื่อปริ มาณ ซี
โอไลต์ที่เติมเท่ากับ 0 และ 40 โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน ตามลาดับ เนื่องจากซีโอไลต์ เป็ น
สารที่มี ความเป็ นรู พ รุ นสูง และโครงสร้ างของซีโอไลต์แสดงความมีขวั ้ ซึ่ง เกิดจากไอออนของ
โซเดียม (Na+) ที่เป็ น Counter ion ของซีโอไลต์ เป็ นผลให้ เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน ้ากับ
พื ้นผิวของซีโอไลต์ ทาให้ ซีโอไลต์สามารถดูดซับโมเลกุลน ้าไว้ ภายในรูพรุนได้ ดี ทาให้ เมมเบรน ไค
โตซาน–ซีโอไลต์สามารถดูดซับน ้าไว้ ในเมมเบรนได้ สงู กว่าเมมเบรนไคโตซานที่ไม่ได้ ทาการเติม ซี
โอไลต์
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รูปที่ 4.2 ปริมาณการดูดซับน ้าในเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง–ซีโอไลต์
4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยา
รู ปที่ 4.3 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนพื ้นผิ วของเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง
เมมเบรนไคโตซานเชื่ อมขวาง–ซีโอไลต์ที่มีปริ ม าณของซีโอไลต์เท่ากั บร้ อยละ 10 และ 40 โดย
น ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน ตามลาดับ พบว่าเมมเบรนเมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวางมีลกั ษณะ
พื ้นผิวที่เป็ นเนื ้อแน่นและราบเรี ยบ ในขณะที่เมมเบรนไคโตซานเชื่อมขวาง–ซีโอไลต์ที่มีปริ มาณ
ของซีโอไลต์ร้อยละ 10 และ 40 โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน จะเห็นอนุภาคของแข็งสีขาวซึ่ง
คาดว่าเป็ นอนุภาคซีโอไลต์กระจายอยู่ทวั่ ผิวหน้ า โดยมีบางตาแหน่งจะเห็นอนุภาคของแข็งจับตัว
กันเป็ นก้ อนใหญ่ เนื่องจากขันตอนการท
้
าให้ ซีโอไลต์กระจายตัวในสารละลายไคโตซานไม่ดี โดย
ขนาดอนุภาคซีโอไลต์ในเมมเบรนจะใหญ่ขึ ้นตามปริ มาณซีโอไลต์ที่ใช้ ดังแสดงในรูปที่ 4.3(c) การ
รวมตัวกันของอนุภาคซีโอไลต์จะส่งผลต่อค่าความสามารถในการทนต่อแรงดึง และสมรรถนะ การ
แยกแก๊ สของเมมเบรนซึง่ จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 4.3 ลักษณะพื ้นผิวของเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์
(a) 0% zeolite (b) 10% zeolite (c) 20% zeolite

21

4.5 ความสามารถทนต่ อแรงดึง
รูปที่ 4.4 แสดงความสามารถในการทนต่อแรงดึงของเมมเบรนไคโตซาน–ซีโอไลต์ พบว่า
เมมเบรนเชื่อมขวางมีคา่ ความสามารถในการทนต่อแรงดึงสูงกว่าเมมเบรนไม่เชื่อมขวาง เนื่องจาก
สายโซ่พอลิเมอร์ มีการจัดเรี ยงตัวในลักษณะที่แนบชิดทาให้ เกิดแรงยึดเหนี่ยวภายในของสายโซ่พอ
ลิเมอร์ เพิ่มขึ ้น และเมื่อปริ มาณซีโอไลต์เพิ่มขึ ้น ค่าความสามารถในการทนต่อแรงดึงจะลดลง เป็ น
ผลเนื่องมาจากการเกิดรอยแยกที่ผิวสัมผัส (Interfacial void) ระหว่างพื ้นผิวของซีโอไลต์และ ไคโต
ซาน [8, 9] ดังที่ได้ กล่าวในส่วนของลักษณะสัณฐานวิทยาบนพื ้นผิวของเมมเบรน ทาให้ สายโซ่พอ
ลิเมอร์ มีความยืดหยุ่นลดลง จากผลการทดลองในส่วนนี ้จะนาไปยืนยันผลของสมรรถนะ การแยก
แก๊ สของเมมเบรนเชื่อมขวาง ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป และเมื่อศึกษาค่าความสามารถ ทนต่อ
แรงดึงของเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ที่บวมตัวด้ วยน ้า พบว่าความสามารถทน ต่อแรง
ดึงน้ อยกว่าเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์มาก เนื่องมาจากโมเลกุลของน ้าเข้ าไป ทาให้
สายโซ่พอลิเมอร์ มีปริมาตรอิสระมากขึ ้น ส่งผลให้ แรงยึดเหนี่ยวภายในสายโซ่พอลิเมอร์ ลดลง

Tensile Strength (MPa)

80
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40
crosslinked chitosan-zeolite membrane
uncrosslinked chitosan-zeolite membrane
swollen chitosan-zeolite membrane
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20
10
0
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10
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40

zeolite content (%w/w)

รูปที่ 4.4 ความสามารถทนต่อแรงดึงของเมมเบรนไคโตซาน–ซีโอไลต์
4.6 สมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนแห้ ง
โดยปกติ ใ นการศึก ษาสมรรถนะการแยกแก๊ ส ของเมมเบรน จะศึก ษาในลัก ษณะใช้
เมมเบรนแห้ งแยกแก๊ สแห้ ง แต่ในความเป็ นจริ งแก๊ สจากระบบบ่อแก๊ สชีวภาพไม่แ ห้ งซึ่งอาจทาให้
สมรรถนะการแยกแตกต่างจากระบบแก๊ สแห้ ง /เมมเบรนแห้ งได้ ในส่วนนีจ้ ะพิจารณาสมรรถนะ
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การแยกของระบบแก๊ สแห้ ง /เมมเบรนแห้ งก่อน โดยศึกษากับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์และมีเทน
เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบหลักของแก๊ สชีวภาพ
4.6.1 ผลของการเชื่อมขวางเมมเบรน
ผลของการเชื่อมขวางเมมเบรนที่ มี ต่อสมรรถนะการแยกแก๊ ส แห้ งของเมมเบรนแห้ ง ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์ แสดงในรูปที่ 4.5 พบว่าเมมเบรนเชื่อมขวางให้
ค่าการซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์และมีเทนต่ากว่าเมมเบรนไม่เชื่อมขวาง นอกจากนันยั
้ ง
พบว่าเมมเบรนไคโตซานชอบให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ผ่านได้ มากกว่าแก๊ สมีเทน ทาให้ คา่ การ
เลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อมีเทนสูง โดยเมมเบรนเชื่อมขวางแสดงค่าการเลือกสรรแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนสูงกว่าเมมเบรนไม่เชื่อมขวางที่ทกุ ๆ สัดส่วนของซีโอไลต์ในไคโตซาน
ดังแสดงในรูปที่ 4.6 เนื่องจากการเชื่ อมขวางเมมเบรนจะทาให้ สายโซ่พอลิเมอร์ มีการจัดเรี ยงตัว
เป็ นระเบียบมากขึ ้น ช่องว่างระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ลดลง จึงเป็ นเหตุให้ โมเลกุลของแก๊ สคาร์ บอน
ไดออกไซด์และมีเทนสามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้ ลดลง ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนได
ออกไซด์ตอ่ มีเทนผ่านเมมเบรนจึงมีคา่ เพิ่มขึ ้น
จากผลการทดลองในส่วนนี ้ พบว่าเมมเบรนเชื่อมขวางจะให้ คา่ การเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอน
ไดออกไซด์ตอ่ มีเทนสูงกว่าเมมเบรนไม่เชื่อมขวาง ทังยั
้ งมีคา่ ความสามารถในการทนต่อแรงดึงที่ดี
กว่า จึงเลือกศึกษาสมรรถนะการแยกแก๊ สของเมมเบรนในส่วนต่อไปกับเมมเบรนเชื่อมขวาง
4.6.2 ผลของความดัน
ผลของความดันที่มีตอ่ สมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนเชื่อมขวางแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ
30 องศาเซลเซียส แสดงในรู ปที่ 4.7 พบว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ ้นค่าการซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนได
ออกไซด์และมีเทนจะมีค่าเพิ่มขึ ้น แต่ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนมีค่ าลดลง
ดังแสดงในรูปที่ 4.8 เนื่องจากในกระบวนการแยกแก๊ สด้ วยเมมเบรนมีความดันย่อยของสาร เพอร์
มิเอตเป็ นแรงขับ (Driving force) ดังนันเมื
้ ่อความดันเพิ่มขึ ้น ก็จะทาให้ โมเลกุลของแก๊ ส สามารถ
เคลื่ อ นที่ ผ่ า นเมมเบรนได้ ง่ า ยกว่ า ในกรณี ที่ ค วามดัน ต่ า จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ โมเลกุ ล ขอ งแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์และมี เทนสามารถเคลื่ อนที่ผ่านเมมเบรนได้ เพิ่ม ขึน้ ค่าการเลื อกสรรแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนของเมมเบรนจึงมีคา่ ลดลง
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รูปที่ 4.5 ผลของการเชื่อมขวางเมมเบรนต่อค่าการซึมผ่านแก๊ สที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศา
เซลเซียส และความดัน 1 บาร์ (a) คาร์ บอนไดออกไซด์ (b) มีเทน
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รูปที่ 4.6 ผลของการเชื่อมขวางเมมเบรนต่อค่าการเลือกสรรแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์
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รูปที่ 4.7 ผลของความดันต่อค่าการซึมผ่านแก๊ สที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
(a) คาร์ บอนไดออกไซด์ (b) มีเทน
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รูปที่ 4.8 ผลของความดันต่อค่าการเลือกสรรแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อมีเทนที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส

40
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4.6.3 ผลของอุณหภูมิ
เนื่องจากความดันของแก๊ สชีวภาพจากระบบบาบัดน ้าเสียแบบไร้ ออกซิเจนอยู่ที่ 1 บาร์ แต่
อุณหภูมิในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในกระบวนการไร้ ออกซิเจนที่เหมาะสมมีอยู่ 2 ช่วง ช่วงการ
ทางานของ Mesophilic bacteria ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิอยู่ในช่วง 30–40 องศาเซลเซียส และช่วงการ
ทางานของ Thermophilic bacteria ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิอยู่ในช่วง 45–55 องศาเซลเซียส ในส่วนนี ้จึงได้
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีตอ่ สมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนเชื่อมขวางแห้ ง ที่ความดัน 1
บาร์ ดังแสดงในรู ปที่ 4.9 พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น ค่าการซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์และ
มีเทนจะมีค่าเพิ่มขึ ้น แต่ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ต่ อมีเทนลดลง ดังแสดงในรู ปที่
4.10 เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นจะไปกระตุ้นให้ โมเลกุลของแก๊ สมีพลังงานภายในเพิ่มขึ ้น อีกทัง้
สายโซ่พอลิเมอร์ จะได้ รับพลังงานจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น เกิดการเคลื่อนไหวออกจากการเกี่ยวพัน
กันภายในสายโซ่พอลิเมอร์ (Chain entanglement) ส่งผลให้ เกิดปริมาตรหรื อช่องว่างระหว่าง สาย
โซ่เพิ่มมากขึ ้นเป็ นเหตุให้ โมเลกุลของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์และมีเทนสามารถเคลื่อนที่ผ่าน เมม
เบรนได้ มากขึ ้น ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนผ่านเมมเบรนจึงมีคา่ ลดลง
4.6.4 ผลของปริมาณซีโอไลต์
การมีซีโอไลต์ในไคโตซานเมทริ กซ์ทาให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สลดลงซึ่งน่าจะเกิดจากผลของ
สายโซ่พอลิเมอร์ เกิดความแข็งกระด้ าง เนื่องจากการมีอนุภาคซีโอไลต์เข้ าไปแทรกอยู่ในสายโซ่
เรี ยกปรากฏการณ์ นี ้ว่าความไม่อ่อนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ (Polymer chian rigidification)
หรื อเกิดจากการที่สายโซ่พอลิ เมอร์ เคลื่อนที่ไปบดบังรู พรุ นของซีโอไลต์บางส่วน เป็ นผลให้ รูพรุ น
ของซีโอไลต์เกิดการอุดตัน (Partial pore blockage of zeolite) ตามงานวิจยั ของ Chung และ
คณะ [13] ซึ่งจะส่งผลต่อค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส ได้ ผลดังแสดงในรูปที่ 4.5–4.10 ผลการทดสอบ
สมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์
ขององค์ประกอบแก๊ สต่าง ๆ ในแก๊ สชีวภาพ (ยกเว้ นแก๊ สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ) แสดงในรู ปที่ 4.11–
4.12 พบว่าปริ มาณซีโอไลต์เพิ่มขึ ้น จะให้ คา่ การซึมผ่านแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจน
และไนโตรเจนลดลงจาก 184.720.3, 14.42.0, 980.516.8 และ 18.30.7 แบเรอร์ เป็ น
66.86.4, 4.00.6, 387.526.1 และ 7.40.6 แบเรอร์ ตามลาดับ แต่ค่าการเลือกสรรแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อมีเทน ไฮโดรเจนต่อมีเทน และไนโตรเจนต่อมีเทนเพิ่มขึ ้นจาก 12.81.6,
68.11.5 และ 1.30.1 เป็ น 16.51.6, 96.91.5 และ 1.90.1 ตามลาดับ เมื่อปริ มาณของ ซี
โอไลต์เพิ่มขึ ้นจาก 0 เป็ น 40 โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน
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รูปที่ 4.9 ผลของอุณหภูมิตอ่ ค่าการซึมผ่านแก๊ สที่ความดัน 1 บาร์ (a) คาร์ บอนไดออกไซด์ (b) มีเทน
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รูปที่ 4.10 ผลของอุณหภูมิตอ่ ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทนที่ความดัน 1 บาร์
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รูปที่ 4.11 ผลของปริมาณซีโอไลต์ตอ่ ค่าการซึมผ่านแก๊ สแห้ งผ่านเมมเบรนแห้ ง ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บาร์
(a) คาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน (b) มีเทนและไนโตรเจน
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รูปที่ 4.12 ผลของปริมาณซีโอไลต์ตอ่ ค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สแห้ งผ่านเมมเบรนแห้ ง
ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์
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4.7 สมรรถนะการแยกแก๊ สจากสภาพจาลองระบบบ่ อแก๊ สชีวภาพ
เนื่องจากแก๊ สจากระบบบ่อแก๊ สชีวภาพไม่เป็ นแก๊ สแห้ ง เพื่อให้ ผลงานวิจยั สามารถนาไป
ใช้ ประโยชน์ได้ จริง ในส่วนนี ้จึงได้ ศกึ ษาสมรรถนะการแยกแก๊ สของเมมเบรนจากสภาพจาลอง โดย
แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
1) ศึกษาสมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนบวมตัวด้ วยน ้า
2) ศึกษาสมรรถนะการแยกแก๊ สเปี ยกของเมมเบรนแห้ ง
3) ศึกษาสมรรถนะการแยกแก๊ สเปี ยกของเมมเบรนบวมตัวด้ วยน ้า
4.7.1 สมรรถนะการแยกแก๊ สแห้ งของเมมเบรนบวมตัวด้ วยน ้า
จากการศึกษาค่าการซึมผ่านแก๊ ส และค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สแห้ งของเมมเบรนเชื่อมขวาง
บวมตัวด้ วยน ้า ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์ แสดงดังรู ปที่ 4.13 พบว่าค่า
การซึมผ่านแก๊ สทุกชนิดลดลงเมื่อปริ มาณซีโอไลต์เพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกับในกรณีการแยกแก๊ สแห้ ง
ด้ วยเมมเบรนแห้ ง แต่คา่ การซึมผ่านแก๊ สทุกชนิดมีคา่ สูงกว่าของเมมเบรนแห้ ง ซึ่งให้ ผลการทดลอง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Liu และคณะ [14] ทังนี
้ ้เนื่องจากสายโซ่พอลิเมอร์ ของเมมเบรนที่ บวม
ตัวด้ วยน ้ามีความอ่อนตัวและอยู่ห่างกันมากขึ ้น โมเลกุลของแก๊ สจึงสามารถแพร่ ผ่านได้ มากขึ ้น
ในกรณีนี ้การมีอนุภาคซีโอไลต์ในเมทริ กซ์ไคโตซานไม่ได้ ช่วยให้ คา่ การเลือกสรรคูแ่ ก๊ ส ดัง แสดงใน
รูปที่ 4.14 ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เหมือนในกรณีการแยกแก๊ สแห้ งด้ วยเมมเบรนแห้ งโดย เฉพาะ
อย่างยิ่งคู่แก๊ ส คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อมีเทน ทัง้ นีอ้ าจเนื่ องจากซีโอไลต์ก็สามารถดูดซับนา้ ได้
เช่นเดียวกับไคโตซาน ทาให้ ข้อดีในการเลือกสรรแก๊ สของอนุภาคอนินทรี ย์ซีโอไลต์ถกู บิดเบือนไป
4.7.2 สมรรถนะการแยกแก๊ สเปี ยกของเมมเบรนแห้ ง
ในการป้อนแก๊ สเปี ยกผ่านเมมเบรนแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์
แสดงดังรูปที่ 4.13 พบว่าเมื่อปริ มาณของซีโอไลต์เพิ่มขึ ้นค่าการซึมผ่านแก๊ สทุกชนิดลดลงเช่นเดิม
แต่จะเริ่ มเห็นความแตกต่างจากในกรณีการแยกแก๊ สแห้ งด้ วยเมมเบรนเปี ยกในหัวข้ อ 4.7.1 โดย
แก๊ สที่สามารถละลายน ้าได้ มากและเมมเบรนชอบให้ ผ่านได้ มากกว่า คือ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
และไฮโดรเจน จะให้ คา่ การซึมผ่านมากขึ ้นกว่าใน 2 กรณีก่อนหน้ า ต่างจากแก๊ สที่สามารถละลาย
น ้าได้ น้อย คือ แก๊ สมีเทนและไนโตรเจนจะให้ ค่าการซึมผ่านแก๊ สน้ อยกว่ากรณีการแยกแก๊ สแห้ ง
ด้ วยเมมเบรนเปี ยก อย่างไรก็ตามยังคงมากกว่ากรณีการแยกแก๊ สแห้ งด้ วยเมมเบรนแห้ ง ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากความชื ้นที่มากับแก๊ สเปี ยก ทาให้ เมมเบรนบวมตัวได้ ต่างกัน เนื่องจากการถ่ายโอน
มวลน ้าจากแก๊ สสู่เมมเบรน โดยปริ มาณน ้าที่มากับแก๊ สมีเทนและไนโตรเจนซึ่งละลายน ้าได้ น้อย
ไม่มากพอทาให้ เมมเบรนบวมได้ เท่ากับกรณีทาให้ เมมเบรนอิ่มตัวด้ วยน ้าก่อน ผลที่ตามมาคือ ทา
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ให้ คา่ การเลือกสรรดังแสดงในรูปที่ 4.14 ของแก๊ สละลายน ้าได้ มากกับแก๊ สที่ละลายน ้าได้ น้อย (ค่า
การเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทน และไฮโดรเจนต่อมีเทน) สูงขึ ้น โดยเฉพาะ คูแ่ ก๊ สที่
มีขนาดโมเลกุลใกล้ เคียงกัน คือ ค่าการเลือกสรรแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทน
4.7.3 สมรรถนะการแยกแก๊ สเปี ยกของเมมเบรนบวมตัวด้ วยน ้า
ค่าการซึมผ่านแก๊ สและค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สเปี ยกของเมมเบรนเชื่อมขวางบวมตัวด้ วยน ้า
ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์ แสดงดังรูปที่ 4.13 พบว่าค่าการซึมผ่านแก๊ ส
เปี ยกทุกชนิดลดลงเมื่อปริ มาณซีโอไลต์เพิ่มขึ ้นเช่นเดิม และมีคา่ สูงกว่าอีก 3 กรณีที่กล่าวมาแล้ ว
อธิบายได้ ว่าในกรณีนี ้ไม่ต้องมีการถ่ายโอนมวลน ้าข้ ามไปมาระหว่างเมมเบรนและแก๊ ส เพราะทัง้
เมมเบรนและแก๊ ส ได้ อิ่ม ตัวด้ วยนา้ แล้ ว ทาให้ สภาพการบวมตัวของเมมเบรนไม่เปลี่ ยนแปลง
ขณะที่มีแก๊ สถ่ายโอนผ่านเมมเบรน โดยค่าการซึมผ่านแก๊ สในกรณีนี ้ทุกชนิดสูงกว่ากรณีป้อน แก๊ ส
แห้ งมาก เนื่องมาจากว่าเมมเบรนชนิดชอบน ้าย่อมชอบให้ แก๊ สเปี ยกผ่านได้ มากกว่าแก๊ สแห้ ง เมื่อ
แก๊ สทุกชนิดอยู่ในสภาพเปี ยกและเมมเบรนบวมตัวเต็มที่ สมรรถนะการเลือกสรรแก๊ ส ดังแสดงใน
รูปที่ 4.14 จึงด้ อยลง
(a)
CO2 permeability (barrer)

1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

30

40

zeolite content (%w/w)
dry membrane & dry gas

swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

swollen membrane & wet gas

30

CH4 permeability (barrer)

(b)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

10

zeolite content (%w/w)

dry membrane & dry gas

H2 permeability (barrer)

(c)

30

swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

40
swollen membrane & wet gas

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

10

30

40

zeolite content (%w/w)
dry membrane & dry gas

swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

swollen membrane & wet gas
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(d)
N2 permeability (barrer)

50
40
30
20
10
0
0

10

30

40

zeolite content (%w/w)
dry membrane & dry gas

swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

swollen membrane & wet gas

รูปที่ 4.13 ผลของสภาพเมมเบรนและสภาพแก๊ สต่อค่าการซึมผ่านแก๊ สที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศา
เซลเซียส และความดัน 1 บาร์
(a) คาร์ บอนไดออกไซด์ (b) มีเทน (c) ไฮโดรเจน (d) ไนโตรเจน

(a)
CO2/CH4 selectivity

50
40
30
20
10
0
0

10

30

40

zeolite content (%w/w)
dry membrane & dry gas

swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

swollen membrane & wet gas
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(b)
H2/CH4 selectivity

160
120
80
40
0
0
dry membrane & dry gas

(c)

10

30

zeolite content (%w/w)
swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

40
swollen membrane & wet gas

3.0

N2/CH4 selectivity

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
dry membrane & dry gas

10

30

zeolite content (%w/w)
swollen membrane & dry gas

dry membrane & wet gas

40
swollen membrane & wet gas

รูปที่ 4.14 ผลของสภาพเมมเบรนและสภาพแก๊ สต่อค่าการเลือกสรรคูแ่ ก๊ สที่อณ
ุ หภูมิ 30
องศาเซลเซียส และความดัน 1 บาร์
(a) คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ มีเทน (b) ไฮโดรเจนต่อมีเทน (c) ไนโตรเจนต่อมีเทน
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4.8 ผลการศึกษาการใช้ กระบวนการเมมเบรนกับฟาร์ มสุกรกรณีศึกษา
จากหั ว ข้ อข้ างต้ นสรุ ป ผลการศึ ก ษาสมรรถนะอุ ด มคติ ก ารใช้ เมมเบรนแยกแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สมีเทน ได้ ว่าเมมเบรนที่ มีศกั ยภาพมากที่สุดคือเมมเบรนเชื่อม
ขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ที่มีปริมาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้าหนักของน ้าหนักไคโตซาน โดยมี
สมรรถนะการ แยกที่นา่ สนใจ ดังนี ้

Parameter

Dry membrane/dry gas

Swollen membrane/wet gas

30C

60C

30C

60C

CO2 permeability, barrer

66.86.4

272.95.6

788.017.8

872.133.7

CH4 permeability, barrer

4.00.6

7.80.6

20.62.2

23.71.0

H2 permeability, barrer

387.526.1 553.054.4 2102.131.8 2244.682.2

N2 permeability, barrer

7.40.6

11.80.9

33.70.9

37.42.1

CO2/CH4 selectivity

16.51.6

35.01.0

38.20.2

36.91.7

H2/CH4 selectivity

96.91.5

93.716.1

101.90.3

94.96.2

N2/CH4 selectivity

1.90.1

1.80.2

1.60.1

1.70.1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพแก๊ สด้ วยเครื่ อง Gas Chromatography จากระบบบ่อแก๊ ส
ชีวภาพของฟาร์ มสุกรกรณีศกึ ษา พบว่า ณ ตาแหน่งที่ 1 (รุปที่ 4.15 (ก) ตาแหน่งที่แก๊ สชีวภาพ
ออกมาจากบ่อหมัก ) มีปริ มาณแก๊ สมี เทนและแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 55.32.2 และ
23.40.7 ตามลาดับ และ ณ ตาแหน่งที่ 2 (รุปที่ 4.15 (ข) ตาแหน่งที่แก๊ สชีวภาพผ่านหอกาจัด
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์) มีปริ มาณแก๊ สมีเทนและแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 55.11.6 และ
18.81.2 ตามลาดับ แสดงว่าหอกาจัดแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ฟาร์ มใช้ อยู่มีประสิทธิภาพไม่
เกินร้ อยละ 20 เท่านัน้
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ตาแหน่งติดตังชุ
้ ดทดสอบ
ค่าการซึมผ่านของแก๊ ส

(ก)

ตาแหน่งติดตังชุ
้ ดทดสอบ
ค่าการซึมผ่านของแก๊ ส

(ข)

รูปที่ 4.15 ตาแหน่งตรวจวัด ณ ฟาร์ มสุกรกรณีศกึ ษา
(ก) ตาแหน่งที่แก๊ สชีวภาพออกมาจากบ่อหมัก (ข) ตาแหน่งที่แก๊ สชีวภาพผ่านหอกาจัดแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
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จากการศึกษาสมรรถนะการแยกแก๊ สของเมมเบรน 2 ชนิด คือเมมเบรนเชื่อมขวาง ไคโต
ซาน และเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้าหนัก ณ
ตาแหน่งที่ 1 และตาแหน่งที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 พบประเด็นต่อไปนี ้
ก) เมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้าหนัก
มี ค่า สมรรถนะการแยกแก๊ ส สูง กว่า เมมเบรนเชื่ อ มขวางไคโตซานสอดคล้ องกับ
สมรรถนะการแยกอุดมคติ
ข) ค่าการซึม ผ่านแก๊ ส และค่าการเลื อกสรรแก๊ ส ของเมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซี
โอไลต์ที่มีปริ มาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้าหนัก จากระบบบ่อแก๊ สชีวภาพของ
ฟาร์ มสุกรกรณีศกึ ษาสอดคล้ องกับสมรรถนะการแยกอุดมคติจากเมมเบรนแห้ ง/แก๊ ส
แห้ ง
ค) เมื่อใช้ เมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน ณ ตาแหน่งที่ 1 ทาให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ลดลงจากร้ อยละ 23.40.7 เป็ น 10.51.3 และ ณ ตาแหน่งที่ 2 จากร้ อยละ
18.81.2 เป็ น 7.22.9
ง) เมื่อใช้ เมมเบรนเชื่อมขวางไคโตซาน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มาณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดย
น ้าหนัก ณ ตาแหน่งที่ 1 ทาให้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ลดลงจากร้ อยละ 23.40.7
เป็ น 5.10.3 และ ณ ตาแหน่งที่ 2 จากร้ อยละ 18.81.2 เป็ น 3.40.5
ตารางที่ 4.2 สมรรถนะการแยกแก๊ ส ของเมมเบรนจากระบบบ่อแก๊ สชี วภาพของฟาร์ ม สุก ร
กรณีศกึ ษา
Parameter
CO2 permeability, barrer
CH4 permeability, barrer
CO2/CH4 selectivity

Position 1
0% zeolite 40% zeolite
249.5±13.5 170.0±13.7
8.7±2.7
5.5±1.3
28.7±1.4
30.6±1.4

Position 2
0% zeolite
40% zeolite
212.5±16.0 151.6±13.4
9.1±0.8
4.7±0.4
23.4±6.1
32.0±6.1

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและงานที่จะดาเนินการต่ อไป
5.1 สรุ ป ผลการศึ ก ษาปี ที่ 1 “การใช้ ก ระบวนการเมมเบรนเพื่อ แยกแก๊ สคาร์ บอนได
ออกไซด์ ออกจากแก๊ สมีเทน”
เมมเบรนที่เตรี ยมขึ ้นเพื่อนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรแยกแก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์ออกจำก
แก๊ สมีเทนในระบบแก๊ สชีวภำพ ประกอบด้ วย 5 ชนิด ดังนี ้
1) เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน
2) เมมเบรนไม่เชื่อมขวำงไคโตซำน
3) เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์
4) เมมเบรนไม่เชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์
5) เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์ที่บวมตัวด้ วยน ้ำ
ไคโตซำนที่ใช้ ในกำรเตรี ยมเมมเบรนที่ใช้ ในงำนวิจยั นี ้มีมวลโมเลกุลเท่ำกับ 9.5105 ดอล
ตัน และร้ อยละกำรกำจัดหมู่แอซีทิลเท่ำกับ 905 ซีโอไลต์ที่ใช้ ในงำนวิจยั เป็ นซีโอไลต์เอ มีขนำด
ของรูพรุน พื ้นที่ผิว และปริ มำตรรูพรุน เท่ำกับ 2551.6 อังสตรอม, 13.9 ตำรำงเมตรต่อกรัม และ
0.0137 ลูกบำศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตำมลำดับ
กำรเชื่อมขวำงเมมเบรนโดยสำรละลำยกรดซัลฟิ วริ กร้ อยละ 4 โดยนำ้ หนัก ส่งผลให้ ค่ำ
กำรซึมผ่ำนแก๊ สลดลง แต่คำ่ เลือกสรรคูแ่ ก๊ สเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกกำรเชื่อมขวำงเมมเบรนจะทำให้ สำย
โซ่พอลิเมอร์ มีกำรจัดเรี ยงตัวเป็ นระเบียบมำกขึ ้น ช่องว่ำงระหว่ำงสำยโซ่พอลิเมอร์ ลดลง โมเลกุล
ของแก๊ สจึ ง สำมำรถเคลื่ อ นที่ ผ่ ำ นเมมเบรนได้ น้ อ ยลง อี ก ทัง้ กำรเชื่ อ มขวำงเมมเบรน ยัง มี
ควำมสำมำรถในกำรทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ ้นด้ วย
กำรเพิ่มขึน้ ของอุณ หภูมิ ส่ง ผลให้ ค่ำกำรซึมผ่ำนแก๊ สเพิ่มขึน้ แต่ค่ำกำรเลื อกสรรคู่แก๊ ส
ลดลง เนื่องจำกกำรเพิ่มอุณหภูมิทำให้ สำยโซ่พอลิเมอร์ สำมำรถเคลื่อนไหวได้ มำกขึน้ ปริ มำตร
อิสระจึงเพิ่มขึ ้น โมเลกุลของแก๊ สจึงสำมำรถเคลื่อนที่ผำ่ นเมมเบรนได้ มำกขึ ้น
กำรเพิ่มขึน้ ของควำมดันส่งผลให้ ค่ำกำรซึมผ่ำนแก๊ สเพิ่มขึน้ แต่ค่ำกำรเลือกสรรคู่ แก๊ ส
ลดลง เนื่องจำกในกระบวนกำรแยกแก๊ สด้ วยเมมเบรนมีควำมดันย่อยเป็ นแรงขับ ดังนัน้ ควำมดันที่
เพิ่มขึ ้น จะทำให้ โมเลกุลของแก๊ สสำมำรถเคลื่อนที่ผำ่ นเมมเบรนได้ ง่ำยขึ ้น
กำรเติมซีโอไลต์ในเมมเบรนไคโตซำน ส่งผลต่อสมบัติของเมมเบรนดังนี ้ กำรเพิ่มขึ ้น ของ
ปริมำณซีโอไลต์ในเมมเบรนส่งผลให้ ปริ มำณกำรดูดซับน ้ำในเมมเบรนเพิ่มขึ ้น เนื่องจำก ซีโอไลต์มี
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับโมเลกุลนำ้ ไว้ ภ ำยในโพรงได้ ดี และค่ำกำรเลื อกสรรคู่แก๊ ส เพิ่ม ขึน้
เนื่องจำกควำมมีขวของซี
ั้
โอไลต์สำมำรถดึงดูดให้ โมเลกุลของแก๊ สอยู่ภำยในโพรงของ ซีโอไลต์ได้
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ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรทนต่อแรงดึงลดลง เนื่องจำกจะไปทำให้ เกิดรอยแยกที่ ผิวสัมผัส
ระหว่ำงสำยโซ่พอลิเมอร์ และพื น้ ผิวซีโอไลต์ และค่ำกำรซึมผ่ำนแก๊ สลดลง เนื่องจำก เส้ นทำงที่
โมเลกุลแก๊ สสำมำรถเคลื่อนที่ผำ่ นได้ มีควำมซับซ้ อนมำกยิ่งขึ ้น
จำกผลของกำรศึกษำในส่วนนีส้ รุ ปได้ ว่ำ เมมเบรนที่ มีศกั ยภำพมำกที่ สุดคือ เมมเบรน
เชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มำณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้ำหนักของน ้ำหนักไคโตซำน
โดยมีสมรรถนะกำรแยกที่นำ่ สนใจ ดังนี ้

Parameter

Dry membrane/dry gas

Swollen membrane/wet gas

30C

60C

30C

60C

CO2 permeability, barrer

66.86.4

272.95.6

788.017.8

872.133.7

CH4 permeability, barrer

4.00.6

7.80.6

20.62.2

23.71.0

H2 permeability, barrer

387.526.1 553.054.4 2102.131.8 2244.682.2

N2 permeability, barrer

7.40.6

11.80.9

33.70.9

37.42.1

CO2/CH4 selectivity

16.51.6

35.01.0

38.20.2

36.91.7

H2/CH4 selectivity

96.91.5

93.716.1

101.90.3

94.96.2

N2/CH4 selectivity

1.90.1

1.80.2

1.60.1

1.70.1

ผลกำรศึกษำสมรรถนะกำรแยกแก๊ สของเมมเบรน 2 ชนิด คือเมมเบรนเชื่อมขวำง ไคโต
ซำน และเมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มำณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดย น ้ำหนัก
จำกระบบบ่อแก๊ สชีวภำพของฟำร์ มสุกรกรณีศึกษำ ณ ตำแหน่งที่ 1 (ตำแหน่งที่แก๊ ส ชีวภำพ
ออกมำจำกบ่อหมัก) และตำแหน่งที่ 2 (ตำแหน่งที่แก๊ สชีวภำพผ่ำนหอกำจัดแก๊ สคำร์ บอน ได
ออกไซด์) สรุปประเด็นได้ ดงั ต่อไปนี ้
ก) เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มำณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้ำหนัก
มี ค่ำ สมรรถนะกำรแยกแก๊ ส สูง กว่ำ เมมเบรนเชื่ อ มขวำงไคโตซำนสอดคล้ อ งกับ
สมรรถนะกำรแยกอุดมคติ
ข) ค่ำกำรซึม ผ่ำนแก๊ ส และค่ำกำรเลื อกสรรแก๊ ส ของเมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซี
โอไลต์ที่มีปริ มำณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดยน ้ำหนัก จำกระบบบ่อแก๊ สชีวภำพของ
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ฟำร์ มสุกรกรณีศกึ ษำสอดคล้ องกับสมรรถนะกำรแยกอุดมคติจำกเมมเบรนแห้ ง/แก๊ ส
แห้ ง
ค) เมื่อใช้ เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน ณ ตำแหน่งที่ 1 ทำให้ แก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์
ลดลงจำกร้ อยละ 23.40.7 เป็ น 10.51.3 และ ณ ตำแหน่งที่ 2 จำกร้ อยละ
18.81.2 เป็ น 7.22.9
ง) เมื่อใช้ เมมเบรนเชื่อมขวำงไคโตซำน–ซีโอไลต์ที่มีปริ มำณของซีโอไลต์ร้อยละ 40 โดย
น ้ำหนัก ณ ตำแหน่งที่ 1 ทำให้ แก๊ สคำร์ บอนไดออกไซด์ลดลงจำกร้ อยละ 23.40.7
เป็ น 5.10.3 และ ณ ตำแหน่งที่ 2 จำกร้ อยละ 18.81.2 เป็ น 3.40.5
5.2 งานที่จ ะดาเนิ นการต่ อไปในปี ที่ 2 “การประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพถังหมัก”
กำรศึกษำ “กำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสะอำดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพถังหมัก” ของงำนปี ที่ 2
ได้ ดำเนินกำรแล้ ว คือออกแบบและสร้ ำงถังปฏิกรณ์ สำหรับกระบวนกำรย่อยสลำยแบบไม่ใช้
ออกซิเจนแยก 2 ขันตอน
้
ในหน่วยเดียวกัน โดยมีระยะเวลำเกิดปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส (Hydrolysis),
ปฏิ กิ ริ ย ำสร้ ำงกรด (Acidogenesis) และปฏิ กิ ริ ย ำสร้ ำงกรดแอซี ติ ก จำกกรดไขมั น ระเหย
(Acetogenesis) ในส่วนที่ 1 ของถัง ปฏิ กรณ์ เท่ำกับ 2 วัน และมี ระยะเวลำในกำรเกิดปฏิ กิริยำ
สร้ ำงแก๊ สมีเทน (Methanogenesis) ในส่วนที่ 2 ของถังปฏิกรณ์เท่ำกับ 9 วัน
งำนที่จะดำเนินกำรต่อไป คือทดลองย่อยสลำยมูลสุกรที่ปริ มำณของแข็งทังหมด
้
5, 10
และ 20% โดยมีสมมติฐำนคือ ระบบเทคโนโลยีสะอำดสำมำรถลดกำรใช้ น ้ำในฟำร์ มสุกรได้ และ
ควำมเข้ มข้ นของปฏิกลู สุกรมีผลต่อปริมำณกำรเกิดแก๊ สมีเทน
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