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กับงานวิจยั นี ้ที่อํานวยความสะดวกด้ านต่างๆ

คณะผู้วิจยั

ข

คํานํา
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ นี ้เกี่ยวข้ องกับการจับแก๊ สเรื อนกระจกคาร์ บอนไดออกไซด์จาก
แก๊ สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้ มข้ นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดดั แปรหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวด้ วยเอมีน
รายงานฉบับสมบูร ณ์ นี จ้ ะกล่ า วถึ ง ออกแบบการทดลองโดยใช้ วิ ธี พื น้ ผิ ว ตอบสนองเพื่ อ ทราบ
อิทธิ พลของตัวแปรที่ มีผลต่อความสามารถในการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์บนตัวดูดซับที่
เตรี ยม รวมถึงความสามารถในการเลือกดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ในแก๊ สผสม การคายซับ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากตัวดูดซับที่ผา่ นการใช้ งาน และความคงทนของตัวดูดซับที่เตรี ยม

ค

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เตรี ย มตัว ดูด ซับ ไฮโดรทาลไซต์ ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตและฟั งก์ชนั ด้ วยเตตระเอทิลีนเพนตะมีนที่ปริ มาณโดยมวลต่างๆ และเพื่อ
หาสภาวะที่ ดีที่สุดที่ ทําให้ ไ ด้ ค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์สูง สุดด้ วยการ
ออกแบบและการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยศึก ษาลัก ษณะเฉพาะของตัวดูด ซับด้ ว ยเทคนิค การ
เลี ย้ วเบนรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ฟู เ รี ย ร์ ท รานฟอร์ ม อิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกปี การวิ เ คราะห์ ธ าตุค าร์ บ อน
ไฮโดรเจน และไนโตรเจน และการหาพืน้ ที่ผิวจําเพาะหรื อบีอีที สภาวะการดูดซับ/คายซับของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ดําเนินการภายใต้ ความดันบรรยากาศและสภาวะที่แห้ ง เพื่อประเมินระดับ
ความสํ าคัญ อย่างมี นัยสํ าคัญ ที่ มี ต่อค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เ ป็ น
ผลตอบสนอง ผลกระทบหลักทังสี
้ ่ที่ถกู เลือกใช้ ในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีน
ในตัวดูดซับ (ร้ อยละ 30-50 โดยมวล) ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับ (ร้ อยละ 0-10
โดยมวล) อุณหภูมิการดูดซับ (60-100 องศาเซลเซียส) และความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์
(ร้ อยละ 10-30 โดยปริ มาตร) และอันตรกิริยาของผลกระทบหลัก ได้ ถกู วิเคราะห์ด้วยการออกแบบ
24 แฟคทอเรี ยลเต็มรูปแบบ ซึ่งพบว่า ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์มีคา่ เพิ่มขึ ้น
เมื่อเพิ่มค่าในแต่ละผลกระทบหลักทังสี
้ ่ ซึง่ อธิบายได้ วา่ ผลกระทบหลักทังสี
้ ่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
การดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ สภาวะที่ดีที่สุดที่ทําให้ ได้ ค่าความสามารถในการดูดซับที่สูงที่สุด
โดยใช้ การวิเคราะห์พื ้นผิวตอบสนอง อยู่ในช่วงของปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ
ร้ อยละ 43-47 โดยมวล ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับร้ อยละ 4-8 โดยมวล อุณหภูมิ
86-94 องศาเซลเซี ย ส และความเข้ ม ข้ น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30 โดยปริ ม าตร ซึ่ง ค่า
ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ได้ อยู่ในช่วง 5.6-6.0 มิลลิโมลต่อกรัม จากการ
ทดสอบความคงทนของตัวดูดซับ พบว่า ตัวดูดซับมี ความเสถี ยรตลอดช่วงการทํ างานภายใต้
สภาวะที่ศกึ ษา
คําสําคัญ: (1) การดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ (2) การออกแบบการทดลองแบบ 24 แฟคทอเรี ยล
เต็มรูปแบบ (3) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน (4) ไฮโดรทาลไซต์

ง

Abstract
The aim of this study was to synthesize the sodium dodecyl sulfate (SDS)-treated
hydrotalcite (HT) functionalized with different loading of tetraethylenepentamine (TEPA)
and to find the optimized CO2 adsorption capacity via statistical design and analysis.
The TEPA-SDS/HT sorbents were characterized by X-ray diffraction, Fourier transform
infrared spectrometry, CHN analysis and Brunauer-Emmet-Teller. The condition of CO2
adsorption/desorption was performed under atmospheric pressure and dry basis. The
main factors, which were of TEPA loading (30-50% (w/w)), SDS loading (0-10% (w/w)),
adsorption temperature (60-100 °C), and CO2 concentration (10-30% (v/v)), and their
interactions were used to evaluate a significant influence on the CO2 adsorption
capacity by using a full 24 factorial design. The CO2 adsorption capacity increased as
each of these four main effects increased, suggesting that the four main effects had a
positive influence on the CO2 adsorption. The optimal condition for CO2 adsorption on
TEPA/HT obtained by a response surface method (RSM) was TEPA loading of 43-47%
(w/w), SDS loading of 4-8% (w/w), adsorption temperature of 86-94 °C, and CO2
concentration of 30% (v/v). The maximum CO2 adsorption capacity was around 5.6-6.0
mmole g-1. The CO2 adsorption/desorption cycle tests indicated that the sorbent was
stable under the studied condition.
Key Words: (1) Carbon dioxide capture (2) A full 24 factorial design (3)
Tetraethylenepentamine (4) Hydrotalcite
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4.2 รูปแบบการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดด้ วยเทคนิคเอฟทีไออาร์ ของ (a) ไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่
ผ่านการปรับปรุง (b) ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5
โดยมวล (c) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุง
ด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (d) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40
โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล
(e) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 50 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (f) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40
โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง (g) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ
40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 10 โดย
มวล (เส้ นทึบ หมายถึง ตัวดูดซับก่อนใช้ ในการดูดซับ และ เส้ นประ หมายถึง ตัวดูดซับ
หลังผ่านการดูดซับแล้ ว)
35
4.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) สําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึง่ ตัวแปรเข้ ารหัส
แสดงในตารางที่ 4.4
45
4.4 พล็อตความน่าจะเป็ นปกติ (Normal probability plot) ของตัวแปร 4 ตัวแปร (ตัวแปร
A–D) และอันตรกิริยาของตัวแปร สําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึง่ ตัวแปรเข้ ารหัส
แสดงในตารางที่ 4.4
46
4.5 พล็อตเพอร์ เทอร์ เบชัน่ (Perturbation plot) ของตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร สําหรับการออก
48
แบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึง่ ตัวแปรเข้ ารหัสแสดงในตารางที่ 4.4
4.6 พล็อตระหว่างค่าที่ได้ จากการทดลองจริงและค่าที่ได้ จากการทํานาย
49
4.7 พล็อตความน่าจะเป็ นปกติกบั ส่วนตกค้ างสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
52
4.8 พล็อตส่วนตกค้ างกับค่าที่ได้ จากการทํานายสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
52
4.9 พล็อตโครงร่างของผลกระทบหลักทังสี
้ ่สําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
53
4.10 การเลือกดูดซับของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตร้ อยละ 5 โดยมวล ในแก๊ สผสมคาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน ที่อณ
ุ หภูมิ 40-100 องศาเซลเซียสและความเข้ มข้ นของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30 โดยปริมาตร
54

ญ
รู ปที่

หน้ า

4.10 วัฏจักรการดูดซับและการคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
ร้ อยละ 5 โดยมวล ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส และความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30 โดยปริ มาตร
55
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2.1 ตัวอย่างวัสดุของแข็งที่ใช้ เป็ นตัวดูดซับ
4.1 การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของคาร์ บาเมตและไบคาร์ บอเนตบนตัวดูดซับ
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37

4.2 ลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับ
4.3 ตัวแปรการทดลองที่ถกู เข้ ารหัสสําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล โดยทดลอง
16 การทดลองและเพิ่ม 3 จุดกึ่งกลาง
4.4 แสดงค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัวแปรสําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล
4.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของเทอมที่มีความสําคัญสําหรับการออกแบบ
24 แฟคทอเรี ยล
4.6 ตัวแปรการทดลองที่ถกู เข้ ารหัสสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง FCCCD-RSM
โดยทดลอง 14 การทดลองและเพิ่ม 4 จุดกึ่งกลาง
4.7 แสดงค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัวแปรสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ปริ มาณเฉลี่ยของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ในชันบรรยากาศมี
้
ค่าเพิ่มสูงขึ ้นประมาณ 9.6
เท่าจากปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยเป็ นประเทศอันดับที่ 24
ของโลกที่มีการปลดปล่อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์โดยมีอตั ราการปลดปล่อยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
โลกถึงสองเท่า คิดเทียบเป็ นจํานวน 351.3 ล้ านตันต่อปี หรื อร้ อยละ 0.93 เทียบกับจํานวนแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ ป ลดปล่ อ ยสู่ บ รรยากาศทั่ ว โลก [1] การเพิ่ ม ขึ น้ ของปริ มาณแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ในชันบรรยากาศทํ
้
าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชันบรรยากาศ
้
ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ (Climate change) หรื อที่เรี ยกว่าภาวะโลกร้ อน ซึ่งประชากรทัว่ โลกต่างได้ รับ
ผลกระทบทังทางสุ
้
ขภาพ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีตอ่ ผลผลิตทางการเกษตร เป็ นต้ น จนใน
ที่สุดประเทศอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปรวม 37 ประเทศที่ต่างได้ รับผลกระทบ
ดําเนินการทําข้ อตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ว่าด้ วยการจํากัดการปล่อยแก๊ สเรื อน
กระจกโดยเฉพาะแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ นอกจากนีย้ ังมีข้อตกลงโคเปนเฮเกนในการประชุม
เกี่ ย วกับ สภาวะอากาศครั ง้ ที่ 15 ว่ า ด้ ว ยการลดการปล่ อ ยแก๊ สเรื อ นกระจกโดยเฉพาะแก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ พื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสูง ขึ น้ ไม่ เ กิ น 2 องศาเซลเซี ย ส ตามหลัก การทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แหล่ง ที่ ม าของแก๊ ส คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ ถูกปลดปล่ อยสู่ชัน้ บรรยากาศมาจาก
กระบวนการการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง การเปลี่ยนรูปทางเคมีร่วมกับการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง การเปลี่ยน
รู ปทางเคมี ก่อนการเผาไหม้ และปฏิกิริยาเคมีต่างๆ[2] ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ปริ มาณแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ในกระแสแก๊ สขาออกจากกระบวนการจะมีค่าต่างกัน โดยความเข้ มข้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 2-35 โดยปริมาตร

2
ตารางที่ 1.1 ความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระแสแก๊ สขาออกจากกระบวนการต่างๆ
(ดัดแปลงจาก [2])
ความเข้ มข้ นของ
คาร์ บอนไดออกไซด์
แหล่ ง
(ร้ อยละโดยปริมาตร)
ภายใต้ สภาวะไม่มีนํ ้า
คาร์ บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ เชือ้ เพลิง
+ แก๊ สปล่องไฟจากโรงไฟฟ้า
- หม้ อไอนํ ้าที่ใช้ แก๊ สธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง
7 – 10
- กังหันแก๊ ส
3–4
- หม้ อไอนํ ้าที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง
11 – 13
- หม้ อไอนํ ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
12 – 14
- IGCC* หลังการเผาไหม้
12 – 14
+ โรงกลัน่ นํ ้ามัน/ปิ โตรเคมีที่ให้ ความร้ อนด้ วยเครื่ องทําความร้ อน
8
การเปลี่ยนรู ปทางเคมีร่วมกับการเผาไหม้ เชือ้ เพลิง
+ แก๊ สเตาหลอมเหล็ก
- ก่อนการเผาไหม้ **
- หลังการเผาไหม้
+ แก๊ สจากเตาเผาซีเมนต์
การเปลี่ยนรู ปทางเคมีก่อนการเผาไหม้
+ IGCC: แก๊ สสังเคราะห์หลังกระบวนการแก๊ สซิฟิเคชัน
ปฏิกิริยาเคมี
+ การผลิตแอมโมเนีย
+ เอทิลีนออกไซด์
+ การผลิตไฮโดรเจน
+ การผลิตเมทานอล

20
27
14 – 33
8 – 20

18
8
2 – 30
10
* IGCC (Integrated gasification combined cycle): วงจรที่รวมกระบวนการแก๊ สซิฟิเคชันโดยรวม
** แก๊ สเตาหลอมที่มีแก๊ สคาร์ บอนมอนออกไซด์ในปริมาณมากที่สามารถแปลงเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์
โดยใช้ ปฏิกิริยาวอเตอร์ แก๊ สชิฟต์

3
การดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การใช้ เยื่อเลือกผ่าน[3] การ
ดูดซึมโดยใช้ สารละลาย[4] และการดักจับโดยใช้ ตวั ดักจับชนิดของแข็ง[5] เป็ นต้ น การดูดซึมด้ วย
สารละลายเอมีนเป็ นนิยมในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากดําเนินการได้ ง่ายและใช้ ต้นทุนตํ่า แต่มกั ประสบ
ปั ญหาจากสารละลายที่ใช้ ดดู ซึมแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนทําให้ ชิ ้นส่วนต่างๆ
ของหอดูดซึมเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง นอกจากนี ้เมื่อสารละลายถูกใช้ งานไปได้ ระยะหนึ่งจะ
เกิดการเสื่อมสภาพจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนสารละลายใหม่ โดยในการทําสารละลายขึ ้นมาใช้
ใหม่จําเป็ นต้ องใช้ ปริ มาณนํ ้ามหาศาลด้ วยเหตุที่หอดูดซึมนันมี
้ ขนาดใหญ่ อีกทังการฟื
้
น้ ฟูสภาพตัว
ดูดซึมเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ต้องใช้ พลังงานที่สงู กว่ามากเมื่อเทียบกับการฟื น้ ฟูสภาพตัวดูดซับชนิด
ของแข็ง[6] การดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้ วิธีดดู ซับบนตัวดูดซับชนิดของแข็งใช้ งานได้
ในช่วงอุณหภูมิกว้ าง มีความคงทน ไม่มีการรั่วไหลของเอมีน สามารถจัดเก็บและขนส่งตัวดูดซับได้
ง่าย และที่สําคัญสามารถคืนสภาพตัวดูดซับได้ ง่ายโดยใช้ การเพิ่ม-ลดอุณหภูมิหรื อความดัน[7,8]
และใช้ พลังงานน้ อยในการคืนสภาพตัวดูดซับ ซึ่งจะได้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์หลังการคืนสภาพ
ตัวดูดซับหรื อการคายซับสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ด้านอื่นต่อไปได้ เช่น นําไปเป็ นสารตังต้
้ นใน
การผลิตเชื ้อเพลิงสังเคราะห์ กระบวนการคาร์ บอนไดออกไซด์รีฟอร์ มมิ่ง การผลิตนํ ้าแข็งแห้ ง การ
ผลิตเป็ นสารดับเพลิง เป็ นต้ น
ระดับความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ค่อนข้ างกว้ างและครอบคลุมระดับแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ได้ จากกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีค่าประมาณร้ อยละ 1-30 โดยปริ มาตร (ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1) ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสารตัง้ ต้ น ที่ นํ ามาใช้ ใ นการผลิต ไฮโดรเจน ตัวอย่างเช่น
สัดส่วนองค์ ประกอบของแก๊ สผสมที่ เ กิดจากกระบวนการผลิตเชื อ้ เพลิง ไฮโดรเจนจากมี เ ทน[9]
ประกอบด้ วย แก๊ ส ไฮโดรเจนร้ อยละ 75.09 โดยปริ ม าตร แก๊ ส คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ร้อยละ
5.33×10-5 โดยปริ มาตร (หรื อประมาณร้ อยละ 0.00005 โดยปริ มาตร) แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ร้ อยละ 19.28 โดยปริ มาตร แก๊ สมีเทนร้ อยละ 0.1214 โดยปริ มาตร แก๊ สไนโตรเจนร้ อยละ 5.248
โดยปริ มาตร และแก๊ สออกซิเจนร้ อยละ 0.2591 โดยปริ มาตร ซึ่งแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู แยก
ออกจากกระแสไฮโดรเจนเข้ มข้ น ณ ความดันบรรยากาศ สามารถนํากลับไปเป็ นสารตังต้
้ นในการ
ผลิตแก๊ สไฮโดรเจน ซึง่ จะทําให้ เป็ นการผลิตที่ยงั่ ยืนและเกิดการหมุนเวียนโดยไม่ก่อเกิดมลพิษ
ในงานวิจยั นี ้จึงมุ่งที่จะศึกษาและพัฒนาตัวดูดซับของแข็งชนิดดินประเภทที่มีโครงสร้ าง
เป็ นชัน้ เช่ น ดิ น ฟอก ไฮโดรทาลไซต์ ที่ ดัด แปรหมู่ ฟั งก์ ชัน พื น้ ผิ ว ด้ ว ยเอมี น เพื่ อ ดัก จับ แก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ โดยงานวิจยั นี ้จะใช้ ดนิ ฟอกในการศึกษาเบื ้องต้ น และใช้ ไฮโดรทาลไซต์ในการ
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การศึกษาวิจยั อนึ่งรายละเอียดของการศึกษาจะแสดงเฉพาะไฮโดรทาลไซต์ที่ดดั แปรหมู่ฟังก์ชนั
พื ้นผิวด้ วยเอมีน (เนื่องจากส่วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับดินฟอก กําลังดําเนินการยื่นจดสิทธิบตั ร)
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.2.1 สังเคราะห์ ตวั ดูดซับของแข็ง ชนิดดิน ประเภทไฮโดรทาลไซต์ที่ดัดแปรหมู่ฟั งก์ ชัน
พื ้นผิวด้ วยเอมีน
1.2.2 หาภาวะที่ เ หมาะสมสํ าหรั บการดัก จับแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ณ ความดัน
บรรยากาศ
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 การเพิ่ ม ปริ ม าณเอมี น ในตั ว ดู ด ซั บ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสามารถในการดัก จั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์สงู ขึ ้น
1.3.2 การใช้ โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในปริ มาณที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวดูดซับ ช่วย
ส่งเสริ มการกระจายตัวของเอมีนบนตัวดูดซับ ส่งผลให้ เกิดการดักจับได้ ดีขึ ้น
1.3.3 การเพิ่มอุณหภูมิในการดูดซับทําให้ ตวั ดูดซับสามารถดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้
ในปริ มาณที่สงู ขึ ้น
1.3.4 ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ใ นกระแสขาเข้ าที่ต่างกัน ส่ง ผลให้ ได้ ค่า
ความสามารถในการดักจับของตัวดูดซับที่ตา่ งกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 สังเคราะห์ตวั รองรับไฮโดรทาลไซต์แล้ วดัดแปรหมูฟ่ ั งก์ชนั พื ้นผิวด้ วยเอมีน
1.4.2 ศึกษาผลของตัวแปรที่มีตอ่ ต่อการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์บนตัวดูดซับไฮโดร
ทาลไซด์ที่เตรี ยม ได้ แก่ อุณหภูมิที่ใช้ ในการดูดซับ ปริ มาณเอมีนในตัวดูดซับ ปริ มาณโซเดียมโดเด
ซิล ซัล เฟตในตัวดูด ซับ ความเข้ ม ข้ น ของคาร์ บอนดออกไซด์ ใ นแก๊ ส ผสม พร้ อมทัง้ หาภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ การออกแบบการทดลองพื ้นที่ผิวตอบสนอง
ตลอดทังการเลื
้
อกดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์และความคงทนของตัวดูดซับ
1.4.3 วิเคราะห์เอกลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับที่สงั เคราะห์ทงก่
ั ้ อนและหลัง
การดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์
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1.5 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้ น ปริ มาณเอมีนในตัวดูดซับ ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต อุณหภูมิในการดัก
จับ และความเข้ มข้ นของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ในแก๊ สผสมขาเข้ า
ตัวแปรตาม ค่าความสามารถในการดักจับของคาร์ บอนไดออกไซด์
ตัว แปรควบคุ ม ความดัน ในระบบ ณ ความดัน บรรยากาศ และสภาวะการดูดซับใน
สภาวะแห้ ง
1.6 คําชีแ้ จงเบือ้ งต้ น
1.6.1 ประยุกต์ใช้ การออกแบบการทดลองหรื อ Design of experiments (DOE) สําหรับ
ด้ วยวิธีแฟ็ คทอเรี ยล 4 ตัวแปรหรื อ 24 factorial และวิธีพื ้นผิวตอบสนองหรื อ Response surface
1.6.2 การออกแบบการทดลองทังสองวิ
้
ธีมีการเพิ่มค่ากลางหรื อ Central point เพื่อใช้ ใน
การตรวจสอบผลของความโค้ งหรื อ Curvature และใช้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการ
ถดถอยหรื อ Regression model equation
1.6.3 ความสําคัญของแฟ็ คเตอร์ หรื อผลกระทบของตัวแปรที่ใช้ ศกึ ษานัน้ พิจารณาที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ หรื อ Confidence interval ร้ อยละ 95
1.7 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึง กันยายน 2559
1.8 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
1.8.1 ได้ ตวั ดูดซับไฮโดรทาลไซต์ที่ดดั แปรหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวด้ วยเอมีนที่มีความสามารถใน
การดักจับและเลือกดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ณ ความดันบรรยากาศ
1.8.2 เพื่อเป็ นต้ นแบบการดักจับแก๊ สเรื อนกระจกคาร์ บอนไดออกไซด์และสามารถนํากลับ
เป็ นสารตังต้
้ นในการผลิตเชื ้อเพลิงทางเลือกใหม่ที่ไม่ก่อมลพิษสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชุมชนที่ต้องการสร้ างรายได้ จากการขายคาร์ บอนเครดิตและลดภาวะโลกร้ อน หรื อสู่สงั คมคาร์ บอน
ตํ่า
1.8.3 เผยแพร่ ผลงาน โดยการนําเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารระดับชาติ
และวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ สู นใจ
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1.9 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.9.1 อัตราส่วนนํ า้ หนักของตัวดูดซับต่ออัตราเร็ วสายป้อนหรื อ W/F ratio หมายถึง
ปริมาณนํ ้าหนักของตัวดูดซับที่ใช้ (หน่วยเป็ น กรัม) หารด้ วยอัตราเร็ วโดยรวมของแก๊ สผสมทุกชนิด
(หน่วยเป็ น ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที)
1.9.2 ปริ มาณเอมีนในตัวดูดซับ หมายถึง ร้ อยละโดยมวลของเอมีนที่มีอยูบ่ นตัวดูดซับ
1.9.3 ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต หมายถึง ร้ อยละโดยมวลของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
ที่มีอยูบ่ นตัวดูดซับ

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎี
2.1.1 การดักจับและการกักเก็บคาร์ บอน (Carbon capture and storage)
การดักจับและการกักเก็บคาร์ บอน (CCS) หรื อ การดักจับและการคัดแยกคาร์ บอน
(Carbon capture and sequestration) เป็ นกระบวนการในการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากแหล่งกําเนิดขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล การคมนาคมขนส่ง
อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เป็ นต้ น จุดมุ่งหมายของกระบวนการนี ้ คือ การ
ป้องกันไม่ให้ ปลดปล่อยหรื อลดการปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในปริ มาณมากสู่ชนบรรยากาศ
ั้
อันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรื อที่ร้ ู จักกันดีคือภาวะโลกร้ อน[10] และลด
ความเป็ นกรดของมหาสมุทร[11] แม้ ว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ รับการนํากลับใต้ พื ้นโลกเพื่อก่อตัว
ทางธรณี วิ ท ยาและกู้ คื น นํ า้ มั น เป็ นเวลาหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง การกั ก เก็ บ
คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นแนวคิดที่ค่อนข้ างใหม่ ตัวอย่างในเชิงพาณิชย์ครัง้ แรกเป็ นของเวย์เบอร์ น
เมื่อปี ค.ศ. 2000[12] ตัวอย่างอื่น ๆ ได้ แก่ เขื่อนในเขตแดนของซาซค์พาวเวอร์ (SaskPower's
Boundary Dam) และโครงการเคมเปอร์ พลังงานมิสซิสซิปปี (Mississippi Power's Kemper
Project Kemper) นอกจากนี ้การดักจับและการกักเก็บคาร์ บอนยังสามารถนํามาใช้ เพื่ออธิบาย
การแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศที่เป็ นเทคนิควิศวกรรมสภาพภูมิอากาศ
การดักจับและบีบอัดคาร์ บอนไดออกไซด์อาจช่วยเพิ่มความต้ องการเชื ้อเพลิงร้ อย
ละ 25-40 ของโรงดักจับและคัดแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการเผาถ่านหิ น[13] ค่าใช้ จ่ายของ
ระบบเหล่านี ้และอื่นๆ คาดว่าจะเพิ่มค่าใช้ จ่ายของพลังงานที่ผลิตร้ อยละ 21-91 สําหรับโรงที่สร้ าง
ตามวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีให้ กบั โรงงานที่มีอยู่จะมีราคาแพงมากขึ ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื น้ ที่ที่อยู่ห่างไกลจากโรงคักจับและคัดแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ อุตสาหกรรมล่าสุด
แสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จด้ านการวิจยั ในการพัฒนาและการใช้ งาน ที่ถกู แยกจากการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในปี ค.ศ. 2025 จะมีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยกว่า การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ใช้
ในปั จจุบนั [14]
การกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ถกู คาดการณ์ทงในก่
ั ้ อตัวทางธรณีวิทยาระดับลึก
หรื อในรูปแบบของแร่คาร์ บอเนต การกักเก็บในทะเลลึกถือว่าเป็ นไปได้ แค่เพียงระยะสันเพราะเป็
้
น
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การเพิ่มปั ญหาอย่างมากที่ก่อให้ เกิดความเป็ นกรดของมหาสมุทร[15] ห้ องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
พลังงานแห่งชาติ (The National Energy Technology Laboratory หรื อ NETL) รายงานว่า
อเมริ กาเหนือมีความจุในการกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มากพอในระยะเวลาที่มากกว่า 900 ปี
ด้ วยอัตราการผลิ ตในปั จ จุบัน[16] ปั ญหาทั่วไป คือ การคาดการณ์ ในระยะยาวเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยในการกักเก็บใต้ นํ ้าหรื อใต้ ดินเป็ นเรื่ องที่ยากมากและไม่แน่นอน ทังยั
้ งมีความเสี่ยงที่อาจ
[17]
เกิดการรั่วไหลของคาร์ บอนไดออกไซด์สชู่ นบรรยากาศ
ั้
2.1.2 ประเด็นสําคัญของการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์
การดักจับและการกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide capture and
storage หรื อ CCS) สามารถนําไปใช้ กบั โรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuelled power plants)
ในกระบวนการทางอุ ต สาหกรรมและในการผลิ ต เชื อ้ เพลิ ง และส่ ว นของการเปลี่ ย นรู ป
(Transformation sectors)
สามตัวเลือกหลักของเทคโนโลยีสําหรับการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ คือ การเผา
ไหม้ หลัง (Post-combustion) การเผาไหม้ ก่อน (Pre-combustion) และกระบวนการเผาไหม้ ใน
ออกซิเจน (Oxyfuel combustion) หรื อกระบวนการดีไน-โตรจีเนชัน่ (Denitrogenation)
การลดค่าใช้ จ่ายในการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ผ่านการออกแบบกระบวนการ
ใหม่และการปรับปรุงการออกแบบที่มีอยู่เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ งานขนาดใหญ่สําหรับการดัก
จับและการกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์
การดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์จากการแยกก๊ าซธรรมชาติ การผลิตเอทานอลและ
การผลิ ต ปุ๋ยมี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะมี ค่า ใช้ จ่ า ยตํ่ า กว่ า การดัก จับ จากโรงไฟฟ้ า และการผลิ ต
ไฮโดรเจนและกระบวนการเปลี่ยนรูปเชื ้อเพลิงอื่นๆ เป็ นที่นา่ สนใจสําหรับการดักจับและการกักเก็บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในทุกวันนี ้
2.1.3 การดัก จับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ จากการผลิตไฟฟ้ าและความร้ อน (CO2
Capture in Electricity and Heat Generation)
มี ส ามตัวเลื อกหลักสําหรับเทคโนโลยี การดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ใ นการผลิต
ไฟฟ้าและความร้ อน คือ การเผาไหม้ หลัง (Post-combustion) ดักจับโดยใช้ การดูดซึมทางเคมี
(Chemical absorption) การเผาไหม้ ก่อน (Pre-combustion) และกระบวนการเผาไหม้ ใน
ออกซิเจน (Oxyfuel combustion หรื อ denitrogenation) (รู ปที่ 2.1)
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รูปที่ 2.1 กระบวนการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์[18]
ในกระบวนการเผาไหม้ แก๊ ส คาร์ บอนไดออกไซด์ จ ะถูกดักจับจากแก๊ ส ปล่องไฟ
(Flue gases) ที่มีประมาณแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์อยู่ร้อยละ 4-8 โดยปริ มาตรสําหรับโรงไฟฟ้า
เผาไหม้ ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas-fired power plants) และร้ อยละ 12-15 โดยปริ มาตรสําหรับ
โรงไฟฟ้าเผาไหม้ ถ่านหิน (Coal-fired power plants) โดยทัว่ ไปแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดัก
จับมักจะใช้ ตวั ทําละลายและตัวทําละลายภายหลังการฟื น้ ฟูสภาพ ซึ่งในบางครัง้ ร่วมกับการแยก
ด้ วยเยื่ อเลื อกผ่าน (Membrane separation) เทคโนโลยี ขัน้ พื น้ ฐานที่ ใ ช้ ตัวทํ าละลายจํ าพวก
สารประกอบเอมีนได้ ถูกนํามาใช้ ในระดับอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ แต่ความท้ าทายคือ
การนํากลับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ใช้ พลังงานขันตํ
้ ่าและค่าใช้ จา่ ยที่ยอมรับได้
การดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์สําหรับกระบวนการเผาไหม้ สามารถนํามาใช้ ใน
โรงงานถ่านหินหรื อก๊ าซธรรมชาติ โดยเชื ้อเพลิงจะทําปฏิกิริยากับแก๊ สออกซิเจนและ/หรื อไอนํ ้าก่อน
แล้ วดํ าเนิน การต่อไปในเครื่ องปฏิกรณ์ ชิฟต์ (Shift reactor) เพื่ อผลิตแก๊ ส ผสมระหว่างแก๊ ส
ไฮโดรเจนและแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ และจะดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สผสม
ความดันสูง (สูงถึง 70 บาร์ ) ที่มีปริ มาณแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์อยู่ระหว่างร้ อยละ 15 และ 40
ส่วนแก๊ สไฮโดรเจนถูกนํามาใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและความร้ อนในกังหันแก๊ สวงจรรวม (Combinedcycle gas turbine)
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กระบวนการเผาไหม้ ในออกซิเจนจะเกี่ยวข้ องกับการแยกแก๊ สไนโตรเจนออกจาก
อากาศในกระแสสารที่มีแก๊ สออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ (Oxidant stream) โดยใช้ หน่วยแยก
อากาศ (Air separation unit หรื อ ASU) หรื ออาจใช้ เยื่อแลกผ่านในอนาคต เชื ้อเพลิงฟอสซิลจะถูก
เผาไหม้ กับ แก๊ ส ออกซิ เ จนที่ ค วามเข้ ม ข้ น ใกล้ บ ริ สุท ธิ์ โ ดยใช้ แก๊ ส ปล่ อ งไฟที่ นํ า กลับ มาใช้ ใ หม่
(Recycled flue gas) ในการควบคุมอุณหภูมิของการเผาไหม้
2.1.4 ประเภทของเทคโนโลยีการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ระบบดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์นนั ้ ใช้ หลายเทคโนโลยีที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันสําหรับ
การแยกแก๊ สซึ่งมีรวมเข้ ากับระบบพืน้ ฐานสําหรับการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ระบุไว้ ใน
ส่วนสุดท้ าย รายละเอียดวิธีการแยกมีดงั ต่อไปนี ้
1) การแยกด้ วยตัวดูดซับ/ตัวทําละลาย (Separation with sorbents/solvents)
การแยกทํ าได้ โดยการผ่านแก๊ ส ที่ มี คาร์ บอนไดออกไซด์ ใ ห้ สัม ผัส กับตัวดูดซึม
ของเหลวหรื อตัวดูดซับของแข็งที่ สามารถจับแก๊ สคาร์ บอนมอนอกไซด์ได้ รู ปที่ 2.2a แสดงผัง
โดยทั่ว ไปของระบบการแยกด้ ว ยตัว ดูด ซับ /ตัว ทํ า ละลาย ซึ่ ง ตัว ดูด ซับ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับ จะถูกส่งไปยังภาชนะที่แตกต่างกัน ที่ซึ่งเมื่อได้ รับความร้ อนจะ
ปลดปล่อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ในขันตอนของการฟื
้
น้ ฟูสภาพ (Regeneration) หลังจากการ
ลดลงความดันหรื อหลังการเปลี่ยนแปลงสภาวะอื่นๆรอบๆตัวดูดซับ โดยตัวดูดซับหลังจากขันตอน
้
การฟื น้ ฟูสภาพจะถูกส่งกลับเพื่อดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ในลักษณะหมุนเวียน ในกรณีที่ตวั
ดูดซับเป็ นของแข็งจะไม่มีการไหลเวียนระหว่างภาชนะ เนื่องจากการดูดซับและการฟื น้ ฟูสภาพทํา
ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบวงจร (การเพิ่ม/ลดความดันหรื ออุณหภูมิ) ในภาชนะที่ตวั ดูดซับบรรจุ
อยู่ และต้ องมี การเพิ่ ม ตัวดูด ซับใหม่ เ ข้ ามาเสมอเพื่ อชดเชยตัวดูดซับที่ เ สื่ อมสภาพไป ในบาง
สถานการณ์ ตัวดูดซับอาจเป็ นออกไซด์ของแข็งที่ทําปฏิกิริยากับเชื ้อเพลิงฟอสซิลหรื อชีวมวลใน
ภาชนะได้ ความร้ อนและแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นหลัก และตัวดูดซับที่ใช้ แล้ วจะถูกหมุนเวียน
ไปยังภาชนะที่ สองเพื่ อออกซิไ ดซ์ ในอากาศอีกครัง้ แล้ วจึงนํ ามาใช้ กับตัวดูดซับใหม่บางส่วนที่
สูญเสียไปและที่เพิ่มเข้ ามา
ผังทัว่ ไปที่แสดงในรู ปที่ 2.2 มีอิทธิพลต่อระบบการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
สํ าคัญ มากมาย รวมทัง้ ตัว เลื อกในเชิ ง พาณิ ช ย์ ชัน้ นํ า เช่น การดูดซึม ทางเคมี การดูด ซึม ทาง
กายภาพ และการดูดซับ กระบวนการที่เกิดขึ ้นใหม่อื่นๆ ที่ใช้ ตวั ดูดซับของเหลวใหม่หรื อตัวดูดซับ
ของแข็งใหม่ที่นํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ที่ได้ รับการพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อก้ าวข้ ามขีดจํากัดของ
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ระบบที่มีอยู่ หนึ่งในปั ญหาที่พบบ่อยของระบบการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์เหล่านี ้ คือ การ
ไหลของตัวดูดซับระหว่างภาชนะของรู ปที่ 2.2a นันแรง
้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการไหลที่แรงของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ถูกดําเนินการในโรงไฟฟ้า ดังนันขนาดของอุ
้
ปกรณ์และพลังงานที่
จําเป็ นสําหรับการฟื น้ ฟูสภาพตัวดูดซับควรมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้ มที่จะแปลเป็ นประสิทธิภาพที่
สูญเสี ยและค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ เป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ในระบบที่ใช้ วัสดุดูดซับที่มีราคาแพง ทัง้ ยัง
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นที่เกี่ ยวข้ องกับการซื ้อตัวดูดซับและการกําจัดสารพิษตกค้ างของตัวดูดซับที่ใช้
แล้ ว ประสิทธิ ภาพการทํางานของตัวดูดซับที่ดีภายใต้ สภาวะที่มีแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์สูงใน
หลายรอบซํ ้าๆ เป็ นสภาวะที่จําเป็ นในระบบการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์

รู ปที่ 2.2 รูปแบบทัว่ ไปของกระบวนการแยกหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
แก๊ สที่ถกู แยกออกอาจจะเป็ นแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ สไฮโดรเจน หรื อแก๊ สออกซิเจน ในรู ปที่
2b และ 2c หนึ่งในกระแสแก๊ สที่ถูกแยก (A และ B) คือ กระแสที่มีความเข้ มข้ นของแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ สไฮโดรเจน หรื อแก๊ สออกซิเจน และอื่นๆ ที่ เป็ นกระแสแก๊ สกับแก๊ ส ที่
เหลืออยูใ่ นแก๊ สเดิม (A+B)[19]
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2) การแยกด้ วยเยื่อแผ่นเลือกผ่าน (Separation with membranes)
เยื่อแผ่นเลือกผ่าน (รู ปที่ 2.2b) เป็ นวัสดุที่ผลิตขึ ้นเป็ นพิเศษที่ช่วยเลือกซึมผ่าน
แก๊ สบางชนิดจากแก๊ สผสม ซึ่งการเลือกผ่านของเยื่อแผ่นเลือกผ่านสําหรับแก๊ สที่แตกต่างกันขึ ้นอยู่
กับธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ ทําเยื่อแผ่น แต่การไหลของแก๊ สผ่านเยื่อแผ่นจําเป็ นที่ต้องใช้ แรงผลักดัน
โดยใช้ ความแตกต่างความดันผ่านเยื่อแผ่น ดังนันกระแสแรงดั
้
นสูงเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการแยก
ด้ วยเยื่อแผ่นเลือกผ่าน ซึ่งวัสดุที่ใช้ ทําเยื่อแผ่นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น พอลิเมอร์ โลหะ
และเซรามิก เป็ นต้ น ที่อาจประยุกต์ใช้ ในการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแยกแก๊ ส ไฮโดรเจนออกจากกระแสแก๊ ส เชื อ้ เพลิ ง การแยกแก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
กระบวนการ หรื อ การแยกแก๊ สออกซิเจนออกจากอากาศ แก๊ สออกซิเจนที่ถกู แยกจะถูกส่งต่อเพื่อ
ผลิตกระแสคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้ มข้ นสูง แม้ ว่าการแยกด้ วยเยื่อแผ่นเลือกผ่านพบว่า ใน
ปั จจุบนั มีการใช้ งานเชิงพาณิชย์อยู่มากในอุตสาหกรรม บ้ างก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับการแยก
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งยังไม่ได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ สําหรับขนาดใหญ่
และสภาวะที่ ต้ อ งการในแง่ ข องความน่ า เชื่ อ ถื อ และต้ น ทุน ที่ ตํ่ า สํ า หรั บ ระบบการดัก จับ แก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ หน่วยวิจยั และพัฒนาขนาดใหญ่ระดับโลกมีความพยายามที่จะติดตามความ
คื บ หน้ า โดยมุ่ ง เป้ าไปที่ ก ารผลิ ต วั ส ดุเ ยื่ อ แผ่ น อื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมกว่ า สํ า หรั บ การดัก จับ แก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ในการใช้ งานขนาดใหญ่
3) การกลัน่ ของกระแสแก๊ สเหลวและการแยกที่ใช้ ความเย็น (Distillation of a
liquefied gas stream and refrigerated separation)
แก๊ ส สามารถทํ าเป็ นของเหลวโดยชุดของขัน้ ตอนการบี บอัด (Compression)
ระบายความร้ อน (Cooling) และการขยายตัว (Expansion) เมื่ออยู่ในรู ปของเหลวส่วนประกอบ
ของแก๊ ส สามารถแยกออกจากกัน ในหอกลั่น (Distillation column) ในกรณี ของอากาศการ
ดําเนินการนี ้จะดําเนินการในระดับขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์ แก๊ สออกซิเจนสามารถแยกออกจาก
อากาศได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.2c และจะถูกใช้ ในช่วงของระบบการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
(การเผาไหม้ ใ นออกซิ เ จนและการดักจับการเผาไหม้ ก่อน) ในวรรคก่อนหน้ านี ป้ ั ญ หาที่ สํ าคัญ
สําหรับระบบเหล่านี ้คือต้ องการกระแสแก๊ สออกซิเจนปริ มาณมาก นอกจากนี ้การแยกที่ใช้ ความ
เย็นยังสามารถใช้ ในการแยกแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ ในการแก๊ ส
เจือปนออกจากกระแสแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่คอ่ นข้ างสูงความบริสทุ ธิ์ ตัวอย่างเช่นจากการเผา
ไหม้ ในแก๊ สออกซิเจนและสําหรั บการกํ าจัดแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากก๊ าซธรรมชาติหรื อ
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แก๊ สสังเคราะห์ที่ได้ รับการแปลงจากแก๊ สคาร์ บอนมอนอกไซด์ไปเป็ นแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
ปฏิกิริยาชิฟต์
การดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์อาจจะติดตังในโรงงานที
้
่มีการใช้ พลังงานแบบ
ใหม่หรื ออาจจะถูกดัดแปลงให้ กบั โรงงานที่มีอยู่ ซึ่งถ้ าการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์นนได้
ั ้ รับ
การแนะนําอย่างรวดเร็ วก็อาจจะต้ องมีการดัดแปลงบางส่วนของโรงงานที่มีอยู่หรื อโรงงานเหล่านี ้
จะต้ องมีหมดอายุการใช้ งานก่อนกําหนดและถูกแทนที่ด้วยโรงงานใหม่ที่มีการดักจับ ข้ อเสียของ
การดัดแปลงคือ
• อาจจะมีข้อจํากัดของสถานที่ เช่น ความพร้ อมของที่ดินสําหรับอุปกรณ์การ
ดักจับ
• โรงงานที่มีอายุยาวนานที่เหลืออยู่อาจมีความจําเป็ นที่จะปรับค่าใช้ จ่ายที่
จํานวนมากสําหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์การดักจับ
• โรงงานเก่ามีแนวโน้ มที่จะมีประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานตํ่า ซึ่งการเพิ่ม
ส่ ว นการดั ก จั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นโรงงานเก่ า จะมี ผ ลกระทบมากกว่ า ในโรงงานที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
เพื่อการลดข้ อจํากัดของสถานที่ตงั ้ โรงงานที่ใช้ พลังงานแบบใหม่สามารถที่จะสร้ าง
ส่วนพร้ อมดักจับที่ อยู่กับการออกแบบกระบวนการโดยใช้ ตัวแปรเริ่ ม ต้ น ในการเปลี่ยนแปลงที่
จําเป็ นในการเพิ่มการดักจับและมีพื ้นที่เพียงพอและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ พร้ อมสําหรับการ
ติดตังอย่
้ างง่ายของการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่จะติดตังต่
้ อไป สําหรับบางประเภทของการดัก
จับที่ปรับปรุงใหม่ ตัวอย่างเช่น การจับภาพการเผาไหม้ ก่อนและการเผาไหม้ ในออกซิเจน อุปกรณ์
ที่ปรับปรุงใหม่ส่วนมากสามารถสร้ างขึ ้นบนสถานที่ที่แยกต่างหากถ้ ามีความจําเป็ น อุปสรรคอื่นๆ
สามารถแก้ ไขได้ โดยส่วนใหญ่จะปรับปรุ งหรื อสร้ างใหม่อย่างแข็งแรงจากโรงงานที่มีอยู่เดิมเมื่อมี
การปรับปรุ งการดักจับใหม่ ตัวอย่างเช่น หม้ อไอนํ ้าและกังหันไอนํ ้าเก่าที่ด้อยประสิทธิภาพจะถูก
แทนที่ด้วยหม้ อไอนํ ้าและกังหันไอนํ ้าเหนือวิกฤติที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงหรื อโรงงาน IGCC
ในขณะที่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น ประสิทธิภาพของโรงงานที่
ปรั บ ปรุ ง กั บ การดัก จับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ อ าจจะสูง ที่ สุด เที ย บเท่า กับ ของโรงงานเดิ ม โดย
ปราศจากการดักจับ
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2.1.5 ทฤษฎีพืน้ ฐานในเบือ้ งต้ นสําหรั บปฏิกิริยาการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์
ของตัว ดั ก จั บ ที่ มีหมู่ เ อมี น และ รู ป แบบการเตรี ยมตัว ดัก จับคาร์ บอนไดออกไซด์ ช นิ ด
ของแข็งที่ยดึ ติดด้ วยเอมีน
ปฏิ กิริยาการดักจับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดักจับทีม่ ี หมู่เอมี น
คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นแก๊ สที่มีความเป็ นกรดลิวอิส (Lewis acid) สามารถรับ
อิเล็กตรอนจากเบสลิวอิสได้ เอมีนจัดว่าเป็ นเบสลิวอิส (Lewis base) เพราะที่หมู่เอมีน (-NH2)
ประกอบด้ วยไนโตรเจนที่มีอิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยวทังสองจึ
้
งสามารถแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนได้ การ
ดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยเอมี นแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้ แก่ กรณีที่ไม่มีนํา้ เข้ าทําปฏิกิริยา
และกรณีที่มีนํ ้าเข้ าทําปฏิกิริยา
กรณี ทีไ่ ม่มีนํ้าเข้าทําปฏิ กิริยา (In absence of water)
เอมีน 1 โมเลกุลเข้ าทําปฏิกิริยากับคาร์ บอนไดออกไซด์โดยให้ อิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยว
ของไนโตรเจนกับคาร์ บอนไดออกไซด์ และกลายเป็ น สวิทเทอร์ อิออน (Zwitterion) จากนันเอมี
้ น
อีก 1 โมเลกุลทําการดึงโปรตรอนจากสวิทเทอร์ อิออนเกิดเป็ นเกลือของแอมโมเนียมและคาร์ บาเมท
(Carbamate) สัดส่วนเอมีนต่อคาร์ บอนไดออกไซด์ในปฏิกิริยานี ้คือ 2:1 เกิดขึ ้นกับเอมีนชนิดปฐม
ภูมิหรื อทุตยิ ภูมิ (Primary/Secondary amines) ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ขันตอนการเกิ
้
ดปฏิกิริยาระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์และเอมีนในภาวะที่ไม่มีนํ ้า
โดยที่ B หมายถึง เอมีนชนิดปฐมภูมิหรื อทุตยิ ภูมิ[20]
กรณี ทีม่ ี นํ้าเข้าทําปฏิ กิริยา (In presence of water)
สําหรับเอมีนตติยภูมิ (Tertiary amines) มักจะเกิดปฏิกิริยาประเภทนี ้ กล่าวคือ
ไนโตรเจนบนเอมี น ให้ อิ เ ล็ ก ตรอนกับ นํ า้ ได้ ค วอเทอร์ น ารี แ คทอิ อ อนและไฮดรอกไซด์ อิ อ อน
จากนันไฮดรอกไซด์
้
อิออนจะเข้ าทําปฏิกิริยากับคาร์ บอนไดออกไซด์กลายเป็ นไบคาร์ บอเนตแอนอิ
ออน จากนันทั
้ งสองตั
้
วจับกันด้ วยแรงระหว่างอิออน ดังแสดงในรูปที่ 2.4
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รูปที่ 2.4 ขันตอนการเกิ
้
ดปฏิกิริยาระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์และเอมีนตติยภูมิในภาวะที่มีนํ ้า[20]
นอกจากนี ้ เอมีนปฐมภูมิและเอมีนทุติยภูมิสามารถเกิดปฏิกิริยานี ้ได้ เช่นกัน โดยมี
พลังงานการกระตุ้นน้ อยกว่าการเกิดเป็ นคาร์ บาเมท สําหรับเอมีนปฐมภูมิหรื อเอมีนทุติยภูมิจะเกิด
เป็ นคาร์ บาเมทก่อนแล้ วจึงเกิดต่อเป็ นไบคาร์ บอเนต ดังแสดงในรู ปที่ 2.5 โดยที่สดั ส่วนเอมีนต่อ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในปฏิกิริยานี ้คือ 1:1

รู ปที่ 2.5 ขันตอนการเกิ
้
ดปฏิกิริยาระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์และ
เอมีนปฐมภูมิหรื อเอมีนทุตยิ ภูมิในภาวะที่มีนํ ้า (ดัดแปลงมาจาก [21])
รูปแบบการเตรี ยมตัวดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ชนิ ดของแข็งทีย่ ึดติ ดด้วยเอมี น
การเตรี ยมตัวดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ชนิดของแข็งที่ยึดติดด้ วยเอมีนสามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 วิธี ดังแสดงในรู ปที่ 6 ดังนี ้คือ
1) การจํากัดการเคลื่อนไหว (Immobilization) คือ การนําเอมีนไปเคลือบที่ผิวของ
เม็ดของแข็งโดยตรงด้ วยวิธีฝังตัว (Impregnation)
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2) การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การทําให้ เอมีนเกิดปฏิกิริยาเคมีหรื อเกิดการ
เชื่อมพันธะระหว่างเอมีนกับพื ้นผิวของของแข็ง
3) พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) คือ การนําตัวดักจับที่ได้ จากวิธีที่ 2 มายึด
ติดกับวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีรูพรุนสูง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของของแข็งเอมีน

รู ปที่ 2.6 การเตรี ยมตัวดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ชนิดของแข็งที่ยดึ ติดด้ วยเอมีน[22]
2.1.6 ตัวดูดซับของแข็งสําหรับการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ (Solid sorbents for
carbon dioxide capture)
ตัวดูดซับของแข็ง สํ าหรั บการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ รวมถึงวัส ดุของแข็ง ที่ มี
ขนาดรู พรุ นที่ หลากหลาย รวมทังซิ
้ ลิกาที่มีรูพรุ นขนาดเมโซ (Mesoporous silicas) ซี โอไลต์
(Zeolites) และโครงร่างโลหะอินทรี ย์ (Metal-organic frameworks) ที่มีศกั ยภาพในการทํางานสูง
และเป็ นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าที่มี
ขนาดใหญ่และขนาดย่อม[23] ในขณะที่ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีของตัวดูดซับของแข็งสําหรับการ
ดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์มีความแตกต่างกันระหว่างระดับการวิจยั และระดับสาธิ ต ซึ่งตัวดูดซับ
ของแข็งแสดงให้ เห็นถึง ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของตัวดูดซับในการประยุกต์ใช้ กบั ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการช่วยชีวิตและกระบวนการกลัน่ อุณหภูมิสงู อย่างไรก็ตามตัวดูดซับของแข็งนันมี
้ ความเหมาะ
สําหรับการดักจับและการกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์และได้ รับความสนใจในการวิจยั ด้ านวัสดุ
ศาสตร์ นอกจากนี ใ้ นปั จ จุบัน เทคโนโลยี ดัง กล่า วยัง มี อุป สรรคในด้ า นข้ อ จํ ากัด ในการพัฒ นา
เทคโนโลยีของการดักจับและการกักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์
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การเปรี ยบเที ยบกับตัวดูดซึมสารละลายเอมี น
สารละลายเอมีนที่มีนํ ้าเป็ นตัวทําละลายสามารถดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ผ่านการ
ก่อ ตัวที่ ผัน กลับ ได้ (Reversible formation) ของแอมโมเนี ย มคาร์ บาเมต (Ammonium
carbamate) แอมโมเนียมคาร์ บอเนต (Ammonium carbonate) และแอมโมเนียมไบคาร์ บอเนต
(Ammonium bicarbonate)[24] การก่อตัวและความเข้ มข้ นโดยเทียบเคียงของสารประกอบเหล่านี ้
ในสารละลายขึ ้นอยู่กับเอมี นที่ เฉพาะเจาะจงหรื อเอมีนที่ ถูกนํามาใช้ เช่นเดียวกับอุณหภูมิและ
ความดันของแก๊ สผสม คาร์ บอนไดออกไซด์จะถูกดูดซึมได้ ดีโดยเอมี นที่อุณหภูมิตํ่าและจะหลุด
ออกที่อณ
ุ หภูมิสงู ในขณะที่สารละลายเอมีนของเหลวได้ ถกู นํามาใช้ ในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะกําจัด
แก๊ สที่ เป็ นกรดมาเป็ นเวลาเกื อบศตวรรษ เทคโนโลยีการคัดแยกด้ วยเอมี นยัง คงอยู่ภายใต้ การ
พัฒนาในระดับที่จําเป็ นสําหรับการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์จากแก๊ สไอเสีย[25]
ข้อดี ของตัวดูดซับของแข็ง
ข้ อดีของการใช้ ตวั ดูดซับของแข็งได้ รับรายงานอยู่จํานวนมาก เอมีนที่แตกต่างกัน
ของตัวดูดซับของแข็งสามารถเลือกดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยไม่เกิดการดูดซับทางกายภาพ
(Physisorption) ที่ สําคัญค่าความร้ อนของการดูดซับที่ตํ่ากว่า (Lower heat of adsorption)
สําหรับของแข็งต้ องใช้ พลังงานที่น้อยกว่าการคายซับ (Desorption) คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจาก
พื ้นผิววัสดุ นอกจากนี ้เอมีนปฐมภูมิหรื อทุติยภูมิ (Primary or secondary amines) โดยทัว่ ไปจะ
ดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์เดี่ยวๆ ในของเหลว สําหรับพื ้นผิวของของแข็งแล้ วความจุในการดูดซับ
รวมที่ สูงมากจะสามารถดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ดี และในกระบวนการดูดซับแบบเปลี่ยน
อุณหภูมิ (Temperature swing adsorption) ได้ มีการรายงานค่าความร้ อนของการดูดซับที่ตํ่ากว่า
ของของแข็งเพื่อที่จะลดการใช้ พลังงานที่เหมาะสมที่จําเป็ นสําหรับการฟื น้ ฟูตวั ดูดซับ[26] ที่สําคัญ
ยังมีความกังวลด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อผลกระทบที่ร้ายแรงของการใช้ เอมีนเหลว โดยหันมาใช้ ตวั ดูด
ซับของแข็งแทน[27]
ข้อเสี ยของตัวดูดซับของแข็ง
ด้ วยในการผลิตตัวดูดซับของแข็งสําหรับการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยคาดว่า
มีค่าใช้ จ่ายสูง กว่าค่าใช้ จ่ายของเอมีนพื น้ ฐานที่สามารถผลิตได้ โดยง่ายในระดับที่ ใหญ่ อย่างมี
นัยสําคัญ เพราะแก๊ สไอเสียหรื อแก๊ สปล่องควัน (Flue gas) มีสิ่งปนเปื อ้ นบางส่วนที่ก่อให้ เกิดการ
เสื่อมสภาพของตัวดูดซับ นี่คือความท้ าทายทางวิศวกรรมอย่างมีนยั สําคัญที่จะป้องกันตัวดูดซับ
ของแข็งจากการใช้ งานในการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ ทังยั
้ งพลังงานที่เหมาะสมที่จําเป็ นสําหรับ
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การฟื น้ ฟูตวั ดูดซับนันไม่
้ สามารถกู้คืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพถ้ าของแข็งถูกใช้ งาน นอกจากนี ้การ
ถ่ายเทความร้ อนผ่านเบดของแข็งอย่างช้ าๆ และไม่มีประสิทธิภาพทําให้ ยากและมีคา่ ใช้ จ่ายสูงใน
การทําให้ ตวั ดูดซับเย็นลงในระหว่างการดูดซับและการให้ ความร้ อนแก่ตวั ดูดซับในระหว่างการ
คายซับ ท้ ายที่สุดตัวดูดซับของแข็ง ที่ ได้ รับความสนใจมากมายมี เ พี ยงการวัดภายใต้ เ งื่ อนไขที่
เหมาะสม ซึ่งจะไม่สนใจผลกระทบของนํ ้าอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการทํางานและ
พลังงานที่ใช้ ในการฟื น้ ฟู
ตัวดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorbents)
การดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของวัสดุที่มีรูพรุนจํานวนมากจะเกิดผ่านปฏิสมั พันธ์
แวนเดอร์ วาลส์ (Van der Waals interactions) คาร์ บอนไดออกไซด์จะดูดซับได้ มากกว่าอย่างมาก
เมื่อเทียบกับไนโตรเจนเพราะโมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์มีความมีขวที
ั ้ ่มากกว่า[26] และเกิดการดูด
ซับได้ ดีขึน้ ในภาวะที่ มีนํา้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกลไกการดูดซับทางกายภาพ ดังนัน้ การค้ นพบวัสดุที่มีรู
พรุนที่สงู สามารถเลือกดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ สภาวะแก๊ สไอเสียโดยใช้ เพียงกลไกการดูด
ซับทางกายภาพในขอบเขตงานวิจยั ที่ศกึ ษา
ตัวดูดซับทางเคมี (Chemical adsorbents)
ในที่นี ้ คือ ของแข็งที่ผ่านการฝั งตัวด้ วยเอมีน (Amine impregnated solids) ที่พบ
บ่อยมักเป็ นตัวดูดซับที่มีรูพรุนมากและมีพื ้นที่ผิวสูง แต่ด้วยเกิดการดูดซับอย่างอ่อนทําให้ มีความจุ
ไม่เพียงพอต่อการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในสภาวะความดันบรรยากาศ เพื่อเพิ่มความจุหรื อ
ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ ความดันตํ่า วัสดุที่มีรูพรุนสูงจะถูกเพิ่มหมู่
เอมีนซึ่งได้ รับการรายงานว่าได้ ตวั ดูดซับที่มีความจุในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่สงู ขึ ้น ซึ่งที่
ผ่านมาได้ ใช้ วสั ดุของแข็งจําพวกโพลิเมอร์ ซิลิกา ถ่าน และโครงร่างโลหะอินทรี ย์[23] ของแข็งที่ผ่าน
การฝั งตัวด้ วยเอมีนถูกนํามาใช้ ประโยชน์ในปฏิกิริยาเคมีกรดเบสของคาร์ บอนไดออกไซด์กบั เอมีน
สามารถเจือจางเอมีนผ่านการบรรจุในรูพรุนของของแข็งได้ มากกว่าที่กรณีสารละลายเอมีนที่ใช้ นํ ้า
เป็ นตัวทําละลาย ในการเปรี ยบเทียบกับตัวดูดซับของแข็งอื่นๆ เอมีนมีการรายงานเพื่อรักษาขีด
ความสามารถในการดูดซับและการเลือกดักจับภายใต้ สภาวะที่ชื ้น
ตัวอย่างวัสดุของแข็งที่ใช้ เป็ นตัวดูดซับ แสดงดัง ตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างวัสดุของแข็งที่ใช้ เป็ นตัวดูดซับ[28]
ตัวดูดซับ

ชนิด

ความจุท่ ี 0.15 บาร์ (ร้ อยละโดยมวล)

PEI-MIL-101

Amine

17.7

mmen-Mg2(dobpdc)

Amine

13.7

Mg-MOF-74

MOF

20.6

SIFSIX-3(Zn)

MOF

10.7

HKUST-1

MOF

11.6

Ni-MOF-74

MOF

16.9

Co-MOF-74

MOF

14.2

mmen-CuBTTri

MOF

9.5

Zn(ox)(atz)2

MOF

8.3

Zn-MOF-74

MOF

7.6

CuTATB-60

MOF

5.8

bio-MOF-11

MOF

5.4

FeBTT

MOF

5.3

MOF-253-Cu(BF4)

MOF

4.0

ZIF-78

MOF

3.3

NH2-MIL-53(Al)

MOF

3.1

CuBTTri

MOF

2.9

SNU-50

MOF

2.9

en-CuBTTri

MOF

2.3

USO-2-Ni-A

MOF

2.1

MIL-53(Al)

MOF

1.7

MIL-47

MOF

1.1

UMCM-150

MOF

1.8

MOF-253

MOF

1.0

ZIF-100

MOF

1.0

MTV-MOF-EHI

MOF

1.0

ZIF-8

MOF

0.6

IRMOF-3

MOF

0.6

MOF-177

MOF

0.6

UMCM-1

MOF

0.5

MOF-5

MOF

0.5

13X

Zeolite

15.3

Ca-A

Zeolite

18.5
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2.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Singh และคณะ[29,30] ศึกษาผลความยาวสายโซ่ของเอมีนต่อความสามารถในการดักจับ
และอัตราการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ พบว่าการเพิ่มความยาวสายโซ่ระหว่างหมู่เอมีนกับ
หมู่ ฟั งก์ ชั น ต่ า งๆในโครงสร้ างของตัว ดัก จั บ มี ผ ลให้ อั ต ราการดัก จั บ ลดลง แต่ ก ลั บ ทํ า ให้ มี
ความสามารถในการดักจับเพิ่มขึ ้น ศึกษาผลจากโซ่กิ่ง จํานวนหมู่ฟังก์ชนั บนเอมีนโซ่ตรง และการ
แทนที่ ห มู่แ อลคิ ล บนไดเอมี น แอโรแมติ ก ต่อ ความสามารถในการดัก จับ และอัต ราการดัก จับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ พบว่า การแทนที่โซ่กิ่งด้ วยหมู่แอลคิลบนเอมีนที่ตําแหน่งแอลฟาคาร์ บอนทํา
ให้ เกิดแรงกีดขวางเนื่องจากขนาดของโซ่กิ่ง ส่งผลให้ ความสามารถในการดูดซึมสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับ
การแทนที่บนบีต้าคาร์ บอน การเพิ่มจํานวนหมู่ฟังก์ชนั บนเอมีนทําให้ ความสามารถในการดักจับ
สูง ขึ น้ ซึ่ ง มากถึ ง 3.03 โมลคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อ โมลเอมี น ที่ ใ ช้ และการแทนที่ ห มู่แ อลคิ ล ที่
ตําแหน่ง 2 และ/หรื อ 5 บนไดเอมีนอะโรมาติกทําให้ ความเป็ นด่างของสารประกอบเพิ่มมากขึน้
ส่งผลให้ อตั ราการดักจับและความสามารถในการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์สงู ขึ ้น
Liu และคณะ[31] ศึกษาการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์แบบผันกลับได้ ของตัวดักจับ SBA15 ที่ ผ่านการปรั บปรุ งด้ วยไทรเอทาโนลามีนในแก๊ สผสมระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์และมีเทน
พบว่า การปรั บปรุ ง SBA-15 ด้ วยไทรเอทาโนลามี น ช่วยเพิ่ ม การเลื อกจับคาร์ บอนไดออกไซด์
มากกว่าการเลือกจับแก๊ สมีเทนมากถึง 7 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ SBA-15 ที่ไม่ผ่านการปรับปรุ ง
โดยไทรเอทาโนลามีนไม่ได้ เข้ าไปเปลี่ยนโครงสร้ างของตัวดักจับ SBA-15 แต่อย่างใด การปรับปรุง
นีช้ ่วยทํ าให้ กระบวนการดักจับสามารถผันกลับได้ โดยเกิ ดขึน้ ที่ อุณ หภูมิ ห้องโดยใช้ แก๊ ส มี เ ทน
บริ สทุ ธิ์เป็ นตัวนําพาหรื อใช้ ความดันสุญญากาศ การทําซํ ้าระหว่างการดักจับและการผันกลับเป็ น
ข้ อยืนยันถึงเสถียรภาพและศักยภาพในการแยกคาร์ บอนไดออกไซด์และแก๊ สมีเทนของตัวดักจับนี ้
Gray และคณะ[20] ศึกษาประสิทธิภาพการดักจับแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดักจับ
ของแข็งที่ตรึ งด้ วยเอมีนตติยภูมิ ซึ่งแตกต่างจากเอมีนปฐมภูมิและทุติยภูมิ กล่าวคือ อัตราส่วนใน
การเข้ าทําปฏิกิริยาของเอมีนต่อแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ของเอมีนปฐมภูมิและทุติยภูมิ เท่ากับ 2:1
ในขณะที่อตั ราส่วนในการเข้ าทํ าปฏิกิริยาของเอมีนตติยภูมิอตั ราส่วนเป็ นเพียง 1:1 เท่านัน้ โดย
การทดสอบตัว ดัก จับ ดัง กล่ า วพบว่ า มี ค วามสามารถในการเข้ า ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าสู ง ถึ ง 3.0 โมล
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรั มตัวดักจับ ณ อุณหภูมิ 298 เคลวิน ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบได้ กับ
การดูดซึมคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้ สารละลาย และจากการทดสอบคุณลักษณะตัวดูดซับด้ วย
เทคนิค XPS และ TGA พบว่าตัวดักจับมีเสถียรภาพในการดักจับและการผันกลับ ณ อุณหภูมิช่วง
298-360 เคลวิน

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ แก๊ สและสารเคมีท่ ใี ช้ ในการวิจัย
3.1.1 สารเคมีท่ ีใช้ ในการวิจัย
1) แมกนีเซียมทูไนเตรตเฮกสะไฮเดรต หรื อ Magnesium (II) nitrate hexahydrate
(Mg(NO 3 ) 2 ⋅6H 2 O) นํ ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 256.40 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริษัท เมอร์ ค (Merck)
2) อลูมิเนียมทรี ไนเตรตโนนาไฮเดรต หรื อ Aluminium (III) nitrate nonahydrate
(Al(NO 3 ) 3 ·9H 2 O) นํ ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 375.13 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริษัท เมอร์ ค (Merck)
3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อ Sodium hydroxide (NaOH) นํ ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ
40.00 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริ ษัท เอแจ็กซ์ ไฟน์เคม จํากัด มหาชน (Ajax Finechem Pty. Ltd.)
4) โซเดี ยมคาร์ บอเนต หรื อ Sodium carbonate (Na 2 CO 3 ) นํา้ หนักโมเลกุล
เท่ากับ 105.99 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริ ษัท เอแจ็กซ์ ไฟน์เคม จํากัด มหาชน (Ajax Finechem
Pty. Ltd.)
5) เตตระเอทิ ลี น เพนตามี น (Tetraethylenepentamine) หรื อ ที อีพี เ อ (TEPA)
(NH 2 CH 2 CH 2 NHCH 2 CH 2 ) 2 NH) นํ ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 189.30 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริ ษัท
ซิกม่าอัลดริ ช จํากัด (Sigma-Aldrich Co. LLC.)
6) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (Sodium dodecyl sulfate) หรื อ เอสดีเอส (SDS)
(CH 3 (CH 2 ) 11 OSO 3 Na) นํ ้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 288.38 กรัมต่อโมล ผลิตโดยบริ ษัท เอแจ็กซ์ ไฟน์
เคม จํากัด มหาชน (Ajax Finechem Pty. Ltd.)
3.1.2 แก๊ สที่ใช้ ในการวิจัย
1) คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 10 โดยปริ มาตร ในฮีเลียม (10% carbon dioxide
(CO 2 ) in helium (He)) ผลิตโดยบริ ษัท แพร็ กซ์แอร์ ประเทศไทย จํากัด (Praxair Thailand Co.,
Ltd.)
2) คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30 โดยปริ มาตร ในฮีเลียม (30% carbon dioxide
(CO 2 ) in helium (He)) ผลิตโดยบริ ษัท แพร็ กซ์แอร์ ประเทศไทย จํากัด (Praxair Thailand Co.,
Ltd.)
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3) ฮีเลียมบริ สทุ ธิ์สงู พิเศษ (Ultra-high purity helium, He) ร้ อยละความบริ สทุ ธิ์
99.999 ผลิตโดยบริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด (TIG Co., Ltd.)
4) ไฮโดรเจนบริ สทุ ธิ์สูงพิเศษ (Ultra-high purity hydrogen, H 2 ) ร้ อยละความ
บริสทุ ธิ์ 99.999 ผลิตโดยบริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จํากัด (TIG Co., Ltd.)
3.1.3 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1) อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของแก๊ ส (Mass flow controller) ยี่ห้ออัลบร็ อก
(AALBROG) รุ่น GFC 1715
2) อุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ ต่อเข้ ากับตัววัดอุณหภูมิและเตาไฟฟ้ าชนิดขดลวด
(Temperature controller equipped with thermocouple and solenoid electric furnace)
3) มาตรวัดความดัน (Pressure gauge)
4) ท่อ ข้ อต่อ และวาล์วเหล็กกล้ าไร้ สนิมชนิด 316 (Stainless steel 316 tube,
fitting, and valve) ยี่ห้อสเวกล็อก (Swagelok)
5) ท่อแก้ วควอตซ์ (Quartz tubes) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ ้ว และ 6
มิลลิเมตร
6) เทปใยแก้ วความร้ อน (Heating tab)
7) อุปกรณ์ดกั จับนํ ้า (Glass water trap)
8) เตาไฟฟ้า (Electric oven)
9) เตาเผาอากาศนิ่ง (Static air muffle furnace)
10) อุปกรณ์ปรับความดันแก๊ ส (Regulator)
11) แก๊ สโครมาโตรกราฟ (Gas chromatography, GC)
3.2 วิธีดาํ เนินการทดลอง
3.2.1 การเตรี ยมตัวดูดซับ (Sorbent preparation)
3.2.1.1 ตัวรองรับไฮโดรทัลไซต์ (Hydrotalcite support)
เตรี ยมโลหะออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม เริ่ มจากเตรี ยมสารละลายเกลือ
ไนเตรตผสมของโลหะ ซึ่งประกอบด้ วย แมกนีเซียมทูไนเตรตเฮกสะไฮเดรต (Mg(NO 3 ) 2 ·6H 2 O)
และอลูมิเนียมทรี ไนเตรตโนนาไฮเดรต (Al(NO 3 ) 3 ·9H 2 O) ที่อตั ราส่วนโมลาร์ ของแมกนีเซียมต่อ
อลูมิเลียม (Mg/Al molar ratio) เท่ากับ 3 และอัตราส่วนโดยนํ ้าหนักของนํ ้าต่อเกลือไนเตรต (W/N
ratio) เท่ากับ 4.50 เตรี ยมสารละลายผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์ บอเนต ที่
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อัตราส่วนของคาร์ บอเนตต่อผลรวมของอลูมิเนียมและแมกนีเซียม (CO 3 2-/(Al+Mg)) เท่ากับ 0.67
อัตราส่วนของไฮดรอกไซด์ตอ่ ผลรวมของอลูมิเนียมและแมกนีเซียม (OH-/(Al+Mg)) เท่ากับ 2.25
และอัตราส่วนโดยนํ ้าหนักของนํา้ ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมโซเดียมคาร์ บอเนต (W/S ratio)
เท่ากับ 8.32
นําสารละลายผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์ บอเนตไปให้
ความร้ อนในอ่างนํ ้าร้ อนโดยควบคุมอุณหภูมิไว้ ที่ 60 องศาเซลเซียสและกวนอย่างต่อเนื่องด้ วย
เครื่ องกวนแบบแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) หยดสารละลายเกลือไนเตรตผสมของโลหะอย่างช้ าๆ
ลงในสารละลายผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์ บอเนต ทําการควบคุมอุณหภูมิและ
กวนต่อไปโดยทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาตังทิ
้ ้งไว้ ให้ เย็นที่อุณหภูมิห้อง นําตะกอนที่
ได้ มากรองและล้ างด้ วยนํ ้าปราศจากไอออนในปริมาณมาก
3.2.1.2 ตัว รองรั บไฮโดรทัล ไซต์ ไ ลค์ ท่ ีป รั บปรุ งพืน้ ผิ ว ด้ ว ยโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต

เตรี ยมสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในเอทานอลที่อตั ราส่วนของแข็ง
ต่อของเหลว 1:2 และร้ อยละโดยมวลของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตต่อตัวดูดซับ (โซเดียมโดเดซิลซัลเฟ
ตต่อผลรวมของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเตตระเอทิลีนเพนตามีนและตัวรองรับไฮโดรทัลไซต์ไลค์)
ของเท่ากับ 1 ถึง 10 จากนัน้ เติมตัวรองไฮโดรทัลไซต์ไลค์ในปริ มาณตามร้ อยละโดยมวลของ
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตต่อตัวดูดซับ แล้ วกวนผสมเป็ นเวลา 30 นาทีที่ความเร็ วรอบ 120 รอบต่อ
นาที รอจนแห้ งหมาดๆ เก็บไว้ ในส่วนการดัดแปรด้ วยเตตระเอทิลีนเพนตามีนต่อไป
3.2.1.3 ตั ว ดู ด ซั บ ไฮโดรทัล ไซต์ ไ ลค์ ท่ ีป รั บ ปรุ งพืน้ ผิ ว ด้ ว ยโซเดียมโดเดซิ ล
ซัลเฟตและดัดแปรด้ วยเตตระเอทิลีนเพนตามีน
นํ าไฮโดรทัลไซต์ไ ลค์ที่ปรั บปรุ ง พื น้ ผิวด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัล เฟตที่ แห้ ง
หมาดๆ มาเติมเอทานอล 15 มิลลิลิตร แล้ วทําการกวนต่อเนื่องนาน 10 นาทีที่ความเร็ วรอบ 120
รอบต่อนาที จากนัน้ เติมเตตระเอทิลีนเพนตามีน (TEPA) ในอัตราส่วนโดยนํ ้าหนักของเตตระเอ
ทิลีนเพนตามีน ต่อตัวดูดซับ (เตตระเอทิลีนเพนตามีนต่อผลรวมของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต เตตระ
เอทิลีนเพนตามีนและตัวรองรับไฮโดรทัลไซต์ไลค์) เท่ากับ 30 ถึง 50 แล้ วทําการกวนผสมต่ออีก
เป็ นเวลา 30 นาที จากนันนํ
้ าไปอบแห้ งที่ภายใต้ ความดันบรรยากาศอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลาหนึง่ คืน
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3.2.2 การทดสอบความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
การดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ดําเนิน การโดยใช้ เ ครื่ องปฏิ กรณ์ แบบเบดนิ่ง หรื อ
คอลัมน์การดูดซับ ภายใต้ ภาวะความดันบรรยากาศ ควบคุมอัตราการไหลของแก๊ สขาเข้ าโดยใช้
เครื่ องควบคุมอัตราการไหล (AALBROG model: GFC 1715) และอุณหภูมิที่ใช้ ดําเนินการ
ควบคุมโดยใช้ เทปเพิ่ม ความร้ อนในการให้ ความร้ อนแก่ ระบบ ตรวจจับอุณหภูมิ ภายในเครื่ อง
ปฏิกรณ์โดยใช้ อปุ กรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และตรวจวัดความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออก
ด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ (Shimadzu GC-2014) ด้ วยวิธีออนไลน์ ส่วนของคอลัมน์การดูดซับ
ใช้ ทอ่ ควอตซ์ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ ้ว ความยาว 60 เซนติเมตร
การดําเนินการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาวะแห้ ง บรรจุตวั ดูดซับสังเคราะห์
0.3 กรั มในคอลัมน์ การดูดซับ ก่อนเริ่ มทํ าการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์จะทําการให้ ความร้ อน
เริ่ มต้ นเพื่อทําความสะอาดพื ้นผิวของตัวดูดซับ โดยทําการเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 110 องศาเซลเซียส
และคงอุณหภูมิไว้ เป็ นเวลา 30 นาที พร้ อมกับผ่านแก๊ สฮีเลียมเข้ าสู่คอลัมน์การดูดซับที่อตั ราการ
ไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที จากนันลดอุ
้
ณหภูมิของระบบการดูดซับจนถึงระดับที่ต้องการ ที่อณ
ุ หภูมิ
40-80 องศาเซลเซี ย ส และเปลี่ ย นแก๊ ส ขาเข้ า จากแก๊ สฮี เ ลี ย มเป็ นแก๊ สผสมซึ่ง ประกอบด้ ว ย
คาร์ บอนไดออกไซด์ดลุ ด้ วยฮีเลียมที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10-30 โดยปริ มาตร เข้ าสู่ระบบ ทําการ
ตรวจวัดคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกทุกๆ 2 นาทีด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ สิ ้นสุดการดูดซับที่
ภาวะสมดุล โดยความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกเท่ากับความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
ขาเข้ า การคํานวณหาค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในหน่วยของมิลลิโมล
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ กรัมของตัวดูดซับ (mmol CO 2 /g sorbent) กระทําโดยใช้ การอินทิเกรต
พื ้นที่ใต้ กราฟของเส้ นโค้ งทะลุผ่าน (Breakthrough curves) กับเส้ นของความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
3.2.3 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ ทางสถิติ (Design of experiments
and statistical analysis)
เพื่อหาสภาวะที่ เหมาะสมที่ให้ ค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
สูงสุดในด้ วยการออกแบบพืน้ ที่ ผิวตอบสนอง (FCCCD-RSM) การออกแบบการทดลองแบบ
แฟ็ คทอเรี ยลเต็มรู ปแบบสองระดับหรื อ Full four-level factorial design (สี่ปัจจัยและสองระดับ)
ที่ มี ส ามจุดกลางได้ ดําเนิ น การในส่วนแรก (แบบสุ่ม โดยสมบูรณ์ ของการทํ างาน) เพื่ อประเมิน
อิ ท ธิ พ ลของแต่ล ะปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ ความสามารถในการดูด ซับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ เมื่ อ
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เปลี่ยนแปลงปั จจัยหนึ่งที่อยู่ในระดับของปั จจัยอื่นๆ สี่ปัจจัยที่เป็ นอิสระ ได้ แก่ ปริ มาณเอมีนในตัว
ดูดซับ อัตราส่วนนํ ้าหนักตัวดูดซับต่ออัตราเร็ วสายป้อน อุณหภูมิในการดักจับ และความเข้ มข้ น
ของแก๊ ส คาร์ บอนไดออกไซด์ในแก๊ สผสมขาเข้ า ในหน่วยวัดเดิมจะถูกเข้ ารหัส ในตัวแปรไร้ มิติ
(Dimensionless variables) ซึ่งในแต่ละปั จจัยจะนําเสนอเป็ นระดับตํ่า (-1), จุดกลาง (0) และ
ระดับสูง (+1) และกําหนดให้ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับที่ใช้ เป็ น
ผลตอบสนอง (Responses) ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบสนองจะถูกจํากัดไว้ ได้ แก่
ความดัน ในระบบ ณ ความดัน บรรยากาศ และสภาวะการดูดซับ ในสภาวะแห้ ง การทดสอบ
ทังหมดได้
้
ดําเนินการทดสอบซํ ้าสามซํ ้าและข้ อมูลที่แสดงเป็ นค่าเฉลี่ยของทังสาม
้
ในส่วนที่สองถัดมาเป็ นการออกแบบพืน้ ที่ผิวตอบสนอง FCCCD-RSM เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมที่ให้ คา่ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์สูงสุด ขนาดของความ
แตกต่างในผลการทดลองที่ได้ จากผลการประเมินถูกใช้ ในการสะท้ อนให้ เห็นถึงความถูกต้ องของ
แบบจําลองและรายงานผลในรูปแบบของร้ อยละความผิดพลาด (Percentage error)
การทดสอบทัง้ หมดได้ ดําเนิน การทํ าซํ า้ สามซํ า้ และข้ อมูล เฉลี่ ยวิเคราะห์ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปดีไซด์เอ็กซ์เพอร์ ต 7.0 (Design-Expert 7.0
software package, Stat Ease Inc. Minneapolis, USA) รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความแปรปรวน
หรื อ Analysis of variance (ANOVA) ร้ อยละความผันแปร (Percentage of contribution)
แผนภูมิพาเรโตะ (Pareto chart) ของผลกระทบมาตรฐานสัมบูรณ์ (Absolute standardized
effects) และแผนภูมิส่วนตกค้ าง (Residual plot) ผลกระทบของแต่ละปั จจัยที่ทดสอบโดยใช้ การ
ทดสอบแบบสตูเดนท์ (Student test) ที่สอดคล้ องกับค่า P-value ปั จจัยที่มีคา่ P-value น้ อยกว่า
0.05 ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ น “นัยสําคัญทางสถิต”ิ
3.2.4 การทดสอบความสามารถในการเลือกดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
การดําเนินการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาวะแห้ ง บรรจุตวั ดูดซับสังเคราะห์
0.3 กรั มในคอลัมน์ การดูดซับ ก่อนเริ่ มทํ าการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์จะทําการให้ ความร้ อน
เริ่ มต้ นเพื่อทําความสะอาดพื ้นผิวของตัวดูดซับ โดยทําการเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 110 องศาเซลเซียส
และคงอุณหภูมิไว้ เป็ นเวลา 30 นาที พร้ อมกับผ่านแก๊ สฮีเลียมเข้ าสู่คอลัมน์การดูดซับที่อตั ราการ
ไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที จากนันลดอุ
้
ณหภูมิของระบบการดูดซับจนถึงระดับที่ต้องการ ที่อณ
ุ หภูมิ
80 องศาเซลเซี ย ส และเปลี่ ย นแก๊ สขาเข้ าจากแก๊ สฮี เ ลี ย มเป็ นแก๊ สผสมซึ่ ง ประกอบด้ วย
คาร์ บอนไดออกไซด์ดลุ ด้ วยไฮโดรเจนที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 30 โดยปริ มาตร เข้ าสู่ระบบ ทําการ
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ตรวจวัดคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกทุกๆ 2 นาทีด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ สิ ้นสุดการดูดซับที่
ภาวะสมดุล โดยความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกเท่ากับความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
ขาเข้ า และคํานวณหาค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในหน่วยของมิลลิโมล
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ กรัมของตัวดูดซับ (mmol CO 2 /g sorbent)
3.2.5 การทดสอบความคงทนของตัวดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
การดําเนินการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาวะแห้ ง บรรจุตวั ดูดซับสังเคราะห์
0.3 กรั มในคอลัมน์ การดูดซับ ก่อนเริ่ มทํ าการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์จะทําการให้ ความร้ อน
เริ่ มต้ นเพื่อทําความสะอาดพื ้นผิวของตัวดูดซับ โดยทําการเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 110 องศาเซลเซียส
และคงอุณหภูมิไว้ เป็ นเวลา 30 นาที พร้ อมกับผ่านแก๊ สฮีเลียมเข้ าสู่คอลัมน์การดูดซับที่อตั ราการ
ไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที จากนันลดอุ
้
ณหภูมิของระบบการดูดซับจนถึงระดับที่ต้องการ ที่อณ
ุ หภูมิ
80 องศาเซลเซี ย ส และเปลี่ ย นแก๊ สขาเข้ าจากแก๊ สฮี เ ลี ย มเป็ นแก๊ สผสมซึ่ ง ประกอบด้ วย
คาร์ บอนไดออกไซด์ดุลด้ วยฮีเลี ยมที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 30 โดยปริ มาตร เข้ าสู่ระบบ ทําการ
ตรวจวัดคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกทุกๆ 2 นาทีด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ สิ ้นสุดการดูดซับที่
ภาวะสมดุล โดยความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกเท่ากับความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
ขาเข้ า การคํานวณหาค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในหน่วยของมิลลิโมล
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ กรัมของตัวดูดซับ (mmol CO 2 /g sorbent)
การดําเนินการคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยปิ ดการป้อนแก๊ สทุกชนิดและทําการ
เพิ่มอุณหภูมิไปที่ 110 องศาเซลเซียส จากนันป
้ ้ อนแก๊ สฮีเลียมที่อตั ราการไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที
ทําการตรวจวัดคาร์ บอนไดออกไซด์ขาออกทุกๆ 2 นาทีด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ จนสิ ้นสุดการ
คายซับที่ความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นศูนย์ และคํานวณหาค่าความสามารถในการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในหน่วยของมิลลิโมลคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ กรัมของตัวดูดซับ (mmol CO 2 /g
sorbent)
ดําเนินการทดลองซํ ้าในส่วนการดูดซับ/คายซับคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นวัฏจักรจน
ครบ 6 รอบ
3.3 การวิเคราะห์ คุณลักษณะตัวดูดซับ
การวิ เ คราะห์ คุณ ลักษณะของตัวดูดซับไฮโดรทาลไซต์ ที่ ปรั ง ปรุ ง ด้ วยโซดี ยมโดเดซิ ล
ซัลเฟตและดัดแปรด้ วยเตตระเอทิลีนเพนตามีน ประกอบด้ วย
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- หาหมู่ฟังก์ ชันบนตัวดูดซับด้ วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรตสเปกโตรส
โคป (Fourier transform infrared spectroscope, FTIR)
- หาปริ มาณเอมีนในตัวดูดซับด้ วยซีเอชเอ็นอนาไลเซอร์ (CHN analyzer)
- ศึกษาลักษณะโครงสร้ างผลึกของตัวดูดซับด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (Xray diffractometer, XRD)
- หาพื ้นที่ผิวจําเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของรูพรุนด้ วย
เทคนิคบีอีที (The Brunauer-Emmet-Teller, BET)

บทที่ 4
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับ (Sorbent characterization)
4.1.1 เทคนิคการเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer, XRD)
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่าน
การปรับปรุง ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล และตัวดูดซับ
เตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยร้ อยละ 5 โดยมวล ที่ปริ มาณร้ อยละโดย
มวลของเตตระเอทิลีนเพนตะมีนต่างๆ แสดงในรู ปที่ 4.1
เมื่อพิจารณารู ปแบบการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุ ง (รู ปที่ 4.1a) พบว่า พีคของไฮโดรทาลไซต์ (Hydrotalcite) ปรากฏที่องศาการเลี ้ยวเบน
หรื อ 2 Theta เท่ากับ 11.64 23.22 34.48 39.28 46.38 60.88 และ 62.08 องศา ตามลําดับ โดยมี
ระนาบผลึกเป็ น (003) (006) (012) (015) (018) (110) และ (113) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารูปแบบการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วย
โซเดี ย มโดเดซิ ล ซัล เฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (รู ป ที่ 4.1b) พบว่า พี ค ของไฮโดรทาลไซต์
(Hydrotalcite) ปรากฏที่องศาการเลี ้ยวเบนหรื อ 2 Theta เท่ากับ 11.44 23.02 33.44 38.36
46.18 60.40 และ 61.72 องศา ตามลําดับ โดยมีระนาบผลึกเป็ น (003) (006) (012) (015) (018)
(110) และ (113) ตามลํ าดับ ซึ่งมีการเลื่อนของตําแหน่งพีคไปในทิศทางองศาการเลีย้ วเบนที่
น้ อยลงในทุกๆ พีคที่ปรากฏเมื่อพิจารณาเทียบกับรูปแบบการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไฮโดรทาล
ไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุ ง (รู ปที่ 4.1a) แสดงว่า เกิดการแทนที่ของแอนไอออนคาร์ บอเนตด้ วยโด
เดซิลซัลเฟตระหว่างชันของบลู
้
ไซต์ในไฮโดรทาลไซต์

32

รู ปที่ 4.1 รู ปแบบการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของตัวดูดซับ โดยที่ (a) ไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุง (b) ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (c) เตตระเอ
ทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อย
ละ 5 โดยมวล (d) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (e) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 50 โดยมวล บน
ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (f) เตตระเอทิลีนเพนตะ
มีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง (g) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อย
ละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 10 โดยมวล
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เมื่ อ ทํ าการเติม เตตระเอทิลี น เพนตะมี น ลงบนไฮโดรทาลไซต์ ที่ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล ที่ปริ มาณร้ อยละของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน เท่ากับ 30
40 และ 50 โดยมวล (รู ปที่ 4.1c-4.1e) พบว่า ความสูงของพีคไฮโดรทาลไซต์ลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนตัวดูดซับ เนื่องจากปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนที่เพิ่มขึ ้นมี
ผลทําให้ เ กิดการบดบัง ไฮโดรทาลไซต์ม ากขึน้ และไม่มีการเลื่ อนของตําแหน่งพี คในทุกๆ พีคที่
ปรากฏ แสดงว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างผลึกเนื่องจากการเติมเตตระเอทิลีนเพนตะ
มีนลงบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
เมื่อพิจารณาที่เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่
ไม่ผา่ นการปรับปรุง (รู ปที่ 4.1f) เทียบกับไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง (รู ปที่ 4.1a) พบว่า
ความสูงของพีคไฮโดรทาลไซต์ลดลงเมื่อเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีนลงบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่าน
การปรับปรุง เนื่องจากเตตระเอทิลีนเพนตะมีนเข้ าไปบดบังพื ้นผิวของไฮโดรทาลไซต์ และไม่มีการ
เลื่อนของตําแหน่งพีคไฮโดรทาลไซต์ในทุกๆ พีคที่ปรากฏ แสดงว่า การเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีน
ลงบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง ไม่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างผลึกของไฮโดร
ทาลไซต์ และเมื่อเพิ่มปริ มาณของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตจากร้ อยละ 5 เป็ น 10 โดยมวล ในตัวดูด
ซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต พบว่า การเพิ่มปริ มาณของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตทําให้ ความสูงของพีคไฮโดรทาลไซต์
ลดลง เนื่องจากปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่เพิ่มขึ ้นมีผลทําให้ เกิดการบดบังไฮโดรทาลไซต์
มากขึ ้น และไม่มีการเลื่อนของตําแหน่งพีคในทุกๆ พีคที่ปรากฏ แสดงว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้ างผลึกเนื่องจากการเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีนลงบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
การเพิ่มปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนตัวดูดซับ จากร้ อยละ 30 โดยมวล
(รู ปที่ 4.1b) ไปเป็ น ร้ อยละ 40 และ 50 โดยมวล ตามลําดับ (รู ปที่ 4.1c-4.1d) พบว่า ความสูง
ของพีคทังแอลฟาอะลู
้
มิเนียมออกไซด์และเพอริ เคลสของแมกนีเซียมอะลูมิเนียมออกไซด์ลดตํ่าลง
เมื่อเพิ่มปริ มาณของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ซึ่งกล่าวได้ ว่าการเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีนลงใน
ไฮโดรทาลไซต์ และการเพิ่มปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนตัวดูดซับมีส่วนทําให้ เกิดการบดบัง
อนุภาคผลึกของทังสององค์
้
ประกอบมากยิ่งขึ ้น จากตําแหน่งพีคการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่า
ไม่มีการเลื่ อนของตํ าแหน่งพี คในทุกๆ พี คที่ปรากฏ เมื่ อเที ยบกับไฮโดรทาลไซต์ที่ปรั บปรุ งด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (รูปที่ 4.1b) แสดงว่า ไม่เกิดการแทนที่เพิ่มเติมของแอน
ไอออนคาร์ บอเนตด้ วยเตตระเอทิลีนเพนตะมีนระหว่างชันภายในโครงสร้
้
างไฮโดรทาลไซต์
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4.1.2 เทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรตสเปกโตรสโคป (Fourier transform
infrared spectroscope, FTIR)
รู ป แบบการดูดกลื น รั ง สี อิน ฟราเรดของตัว ดูด ซับไฮโดรทาลไซต์ ที่ ไ ม่ ผ่ านการ
ปรับปรุ งและเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อย
ละ 5 โดยมวล ที่ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ ร้ อยละ 30 40 และ 50 โดยมวล
แสดงในรูปที่ 4.2
เมื่อพิจารณาการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของตัวดูดซับไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุ ง ดังแสดงในรู ปที่ 4.2a (เส้ นทึบ) พบว่า พบพีคการดูดกลืนที่ 3460 เซนติเมตร-1 เป็ นการ
ดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหด (O-H stretching vibration) ของโมเลกุลนํ ้าที่ผิวและระหว่าง
ชันบลู
้ ไซต์ของไฮโดรทาลไซต์ การดูดกลืนที่ 1630 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่
แบบงอ (HOH bending vibration) ของโมเลกุลนํ ้าระหว่างชัน้ [39] การดูดกลืนที่ 1476 เซนติเมตร-1
เป็ นการดูดกลื นเนื่ องจากการสั่นแบบยืดหดของคาร์ บอเนตแอนไอออน[40] การดูดกลืนที่ 1383
เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบสมดุลตํ่ากว่า (Lowering of the symmetry)
ของคาร์ บอเนตแอนไอออน จากระนาบ D3h ไประนาบ C2ν และการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบ
งอของคาร์ บอเนตแอนไอออน ที่ 870 เซนติเมตร-1 การดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ ของ Al–O or Mg–
Al–O ในชัน้ บลูไซต์ไลค์ที่ 785 เซนติเมตร-1[41] นอกจากนีก้ ารดูดกลืนที่ 628 552 และ 421
เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบงอของคาร์ บอเนต การสัน่ แบบยืดหดและแบบ
งอของ M–O M–O–M และ O–M–O และการสัน่ ของ Mg–OH Al–OH และ Zn–OH จากโครงสร้ าง
ออกตะฮีดรอลของไฮโดรทาลไซต์ ตามลําดับ ซึ่งการดูดกลืนที่สองพีคสุดท้ ายเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชันบลู
้ ไซต์ไลค์
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รู ปที่ 4.2 รู ปแบบการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดด้ วยเทคนิคเอฟทีไออาร์ ของ (a) ไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่
ผ่านการปรับปรุง (b) ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (c)
เตตระเอทิลีนเพนตะมี น ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรั บปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิ ล
ซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (d) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่
ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (e) เตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 50
โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (f) เตตระเอ
ทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง (g) เตตระเอทิลีนเพน
ตะมี น ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 10
โดยมวล (เส้ นทึบ หมายถึง ตัวดูดซับก่อนใช้ ในการดูดซับ และ เส้ นประ หมายถึง ตัวดูดซับหลัง
ผ่านการดูดซับแล้ ว)
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เมื่ อพิจารณาการดูดกลืนรังสี อินฟราเรดของตัวดูดซับไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ ง
ด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล ดังแสดงในรู ปที่ 4.2b (เส้ นทึบ) พบว่า พบพบพีค
การดูดกลืนที่ 3525 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยื ดหด (O-H stretching
vibration) ของโมเลกุลนํ ้าที่ผิวของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต พีคการดูดกลืนที่ 2928 และ 2853
เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหดของ –CH3 แบบสมมาตรและไม่สมมาตร
(Asymmetric and symmetric stretching) ของส่วนหาง (tail) ไฮโดรคาร์ บอนของโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต ตามลําดับ[42-45] การดูดกลืนที่ 2921 และ 2845 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจาก
การสั่นแบบยื ดหดของ –CH2– แบบสมมาตรและไม่สมมาตรของส่วนหางไฮโดรคาร์ บอนของ
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ตามลําดับ การดูดกลืนที่ 1473 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการ
สัน่ แบบงอของ –CH2– (Bending vibration) ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และ ที่ 1375 เซนติเมตร-1
เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบผิดรู ปของ –CH3 (Deformation vibration) ของโซเดียมโดเด
ซิลซัลเฟต การดูดกลืนที่ 1228 และ 1068 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหด
ของ –OSO3– แบบไม่สมมาตรและสมมาตร (Asymmetric and symmetric stretching bands)
ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ตามลําดับ การดูดกลืนที่ 982 818 และ 726 เซนติเมตร-1 เป็ นการ
ดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหดของ C–S–O และ S–O แบบสมมาตร การสัน่ แบบยืดหดของ
O–S–O แบบไม่สมมาตรและ S–O แบบสมมาตร และการสัน่ แบบโยก (Rocking) ของ –CH2–
ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบน
ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล ที่ปริ มาณเตตระเอทิลีน
เพนตะมีนในตัวดูดซับ ร้ อยละ 30 40 และ 50 โดยมวล ดังแสดงในรู ปที่ 4.2c-4.2e (เส้ นทึบ) ตัว
ดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง และ ตัวดูดซับเตตระเอทิลีน
เพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 10 โดยมวล ที่ปริ มาณ
เตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ ร้ อยละ 40 โดยมวล แสดงในรู ปที่ 4.2f และ 4.2g (เส้ นทึบ)
พบว่า พบพีคการดูดกลืนของเตตระเอทิลีนเพนตะมีนปรากฎขึ ้น[46] คือ การดูดกลืนที่ 3345 และ
3270 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสั่นแบบยืดหดของ N–H แบบไม่สมมาตรและ
สมมาตรของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ตามลําดับ การดูดกลืนที่ 2928 และ 2845 เซนติเมตร-1 เป็ น
การดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหดของ C–H แบบไม่สมมาตรและ N–CH2 ของเตตระเอทิลีน
เพนตะมีน ตามลําดับ การดูดกลืนที่ 1664 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืด
หดของ ring skeleton ของการเกิดเป็ นวงระหว่างเตตระเอทิลีนเพนตะมีน การดูดกลืนที่ 1572
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เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบงอเข้ า (Scissoring) ของ N–H ที่ตําแหน่ง NH2
ของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน การดูดกลืนที่ 1310 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่
แบบเบนจากระนาบ (Wagging) ของ C–H ที่ตําแหน่ง CH2 ของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน และการ
ดูดกลืนที่ 1112 เซนติเมตร-1 เป็ นการดูดกลืนเนื่องจากการสัน่ แบบยืดหดของ C–N ที่ตําแหน่ง R–
N–R ของเตตระเอทิลีนเพนตะมีน
เมื่อพิจารณาตัวดูดซับหลังการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับเตตระเอ
ทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล ที่
ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ ร้ อยละ 30 40 และ 50 โดยมวล และตัวดูดซับเตตระ
เอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง ที่ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัว
ดูดซับ ร้ อยละ 40 โดยมวล แสดงในรู ปที่ 4.2c-4.2f (เส้ นประ) พบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
พีคการดูดกลืนของโมเลกุลนํ ้าที่ผิวและระหว่างชันบลู
้ ไซต์ของไฮโดรทาลไซต์ที่ 3460 เซนติเมตร-1
และพีคการสัน่ แบบยืดหดของ C–O ของไบคาร์ บอเนต (Bicarbonate แสดงว่า ไม่มีนํ ้าโมเลกุลทํา
ปฏิกิริยากับคาร์ บอนไดออกไซด์เกิดเป็ นไบคาร์ บอเนต แต่พบการเพิ่มความสูงของพีคการดูดกลืน
ในช่วง 1200-1600 เซนติเมตร-1 เมื่อเทียบกับตัวดูดซับก่อนการดูดซับ เนื่องจากมีคาร์ บาเมต
เกิดขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พีคการสัน่ แบบยืดหดของ CO2- แบบสมมาตร การสัน่ แบบยืดหด
ผิดรูปของ NH3+ แบบสมมาตร และการสัน่ แบบยืดหดของ CO2- แบบไม่สมมาตรของคาร์ บาเมต
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.1 การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของคาร์ บาเมตและไบคาร์ บอเนตบนตัวดูดซับ
Wavenumber (cm-1)
1310
1473
1572
1664

Assignment
symmetric CO2- stretching
symmetric NH3+ deformation
asymmetric CO2- stretching
NH3+ deformation
symmetric C–O stretching of bicarbonate

Reference
[47-49]
[48-50]
[43,50]
[48]
[51]
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4.1.3 เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบของธาตุ ค าร์ บอน ไฮโดรเจน และ
ไนโตรเจน (CHN analyzer)
จากการวิ เ คราะห์ ห าร้ อยละองค์ ป ระกอบของธาตุค าร์ บ อน ไฮโดรเจน และ
ไนโตรเจน เพื่อตรวจสอบปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับด้ วยเทคนิค CHN analysis
พบว่า ตัวดูดซับที่ สังเคราะห์ ได้ มีปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับใกล้ เคียงกับค่าที่
กําหนดไว้ เริ่ มต้ น ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่า ตัวดูดซับที่เตรี ยมมีปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูด
ซับตามจริ ง ดังแสดงในตารางที่ 4.2
4.1.4 เทคนิคบีอีที (The Brunauer-Emmet-Teller, BET)
ตารางที่ 4.2 แสดงพื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริ มาตรรูพรุน และขนาดของรูพรุน จาก
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ก่อนการเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีนลงบนไฮโดรทาลไซต์นนั ้ ไฮโดรทาล
ไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุ ง (HT) มีพื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริ มาตรรูพรุน และขนาดของรู พรุน เท่ากับ
30.8 ตารางเมตรต่อกรัม 0.142 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และ 111.2 อังสตรอม ตามลําดับ และ
เมื่อเติมโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล พบว่า พื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริ มาตรรูพรุน และ
ขนาดของรู พ รุ นของไฮโดรทาลไซต์ ที่ ปรั บปรุ ง ด้ วยโซเดี ยมโดเดซิ ล ซัล เฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล
(5%SDS/HT) เท่ากับ 67.9 ตารางเมตรต่อกรั ม 0.189 ลูกบาศก์ เ ซนติเมตรต่อกรัม และ 94.4
อังสตรอม ตามลําดับ
เมื่ อเติม เตตระเอทิ ลี นเพนตะมี นลงบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไ ม่ผ่านการปรั บปรุ ง ที่
ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนร้ อยละ 30 40 และ 50 โดยมวล พบว่า พื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที
ปริ มาตรรูพรุน และขนาดของรูพรุน ลดลงเป็ น 9.1 ตารางเมตรต่อกรัม 0.012 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อกรัม และ 80.6 อังสตรอม ตามลําดับ สําหรับตัวดูดซับ TEPA ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดร
ทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุ ง 12.5 ตารางเมตรต่อกรัม 0.022 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อกรัม และ
64.6 อังสตรอม ตามลําดับ สําหรับตัวดูดซับ TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่
ผ่านการปรั บปรุ ง และ 1.4 ตารางเมตรต่อกรั ม 0.003 ลูกบาศก์ เ ซนติเมตรต่อกรั ม และ 40.9
อังสตรอม ตามลําดับ สําหรับตัวดูดซับ TEPA ร้ อยละ 50 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุง จะเห็นได้ วา่ การเติมเตตระเอทิลีนเพนตะมีนลงบนไฮโดรทาลไซต์และการเพิ่มปริ มาณเต
ตระเอทิลีนเพนตะมีนทําให้ พื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริมาตรรูพรุน และขนาดของรูพรุนมีคา่ ลดลง และ
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับ

ปริ มาณ TEPAa
(ร้ อยละโดยมวล)

SBETb
(ตารางเมตร
ต่อกรัม)

ไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง (HT)

-

30.8

ไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (5%SDS/HT)
TEPA ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง (30%TEPA/HT)
TEPA ร้ อยละ 30 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ
5 โดยมวล (30%TEPA-5%SDS/HT)
TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง (40%TEPA/HT)
TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ
5 โดยมวล (40%TEPA-5%SDS/HT)

-

67.9

0.189

94.4

28.2

9.1

0.012

80.6

28.4

26.6

0.060

70.8

38.8

12.5

0.022

64.6

39.1

40.7

0.117

87.6

TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
38.9
0.6
n.d.c
ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ
10 โดยมวล (40%TEPA-10%SDS/HT)
TEPA ร้ อยละ 50 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
49.6
1.4
0.003
ที่ไม่ผา่ นการปรับปรุง (50%TEPA/HT)
TEPA ร้ อยละ 50 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์
49.7
5.7
0.006
ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ
5 โดยมวล (50%TEPA-5%SDS/HT)
a
ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง CHN analyzer
b
SBET Vp และ Dp คือ พื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริ มาตรรูพรุน และขนาดของรูพรุน ตามลําดับ
c
ไม่สามารถตรวจวัดได้

n.d.c

ตัวดูดซับ

Vpb
Dpb
(ลูกบาศก์ (อังสตรอม)
เซนติเมตร
ต่อกรัม)
0.142
111.2

40.9
66.9
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เมื่อพิจารณาที่ตวั ดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล ที่ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ ร้ อยละ 30 40 และ 50
โดยมวล พบว่า ตัวดูด ซับดัง กล่ าวมี พื น้ ที่ ผิ วจํ า เพาะ บีอี ที ปริ ม าตรรู พ รุ น และขนาดของรู พ รุ น
มากกว่าตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาลไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุง ที่ปริ มาณเตตระ
เอทิลีนเพนตะมีนที่เท่ากัน การเพิ่มปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็ นร้ อยละ 10 โดยมวล สําหรับ
ตัวดูดซับ TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อย
ละ 10 โดยมวล (40%TEPA-10%SDS/HT) พบว่า พื ้นที่ผิวจําเพาะบีอีที ปริ มาตรรูพรุน และขนาด
ของรูพรุนลดลงเมื่อเทียบกับตัวดูดซับ TEPA ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วย
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 โดยมวล (40%TEPA-5%SDS/HT)
4.2 การออกแบบการทดลอง 24 แฟคทอเรียล (24 factorial design)
การออกแบบการทดลอง จะใช้ 24 แฟคทอเรี ยลแบบเต็มรูปแบบ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรและอั น ตรกิ ริ ย าของตั ว แปรที่ ส่ ง ผลอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับที่ เตรี ยม ตารางที่ 4.3 แสดงเมทริ กซ์ของสี่ปัจจัยในรู ปค่าที่
เข้ ารหัสและผลตอบสนองที่ผ่านการออกแบบการทดลองด้ วย 24 แฟคทอเรี ยลแบบเต็มรู ปแบบ
(Full 24 factorial design) โดยมีการเพิ่มจุดกลางเข้ าไปสามจุด เพื่อตรวจสอบความมีส่วนโค้ งของ
โมเดลที่ออกแบบ ข้ อมูลจะผ่านการวิเคราะห์ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 สําหรับผลกระทบ
มาตรฐาน (Standardized effect) ของปั จจัยและอันตรกิริยาของตัวแปร รวมถึงค่าเอฟ (F-value)
และค่าพี (P-value) ของผลกระทบในโมเดลการออกแบบที่ได้ ซึ่งค่าค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัว
แปรสําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยลจะแสดงใน ตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.3 ตัวแปรการทดลองที่ถกู เข้ ารหัสสําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล โดยทดลอง 16 การ
ทดลองและเพิ่ม 4 จุดกึ่งกลาง
ลําดับ
ลําดับ
มาตรฐาน ทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25
28
1
24
11
6
27
13
10
26
19
15
21
2
9
3
23
16
4
14

A
ปริ มาณ TEPA ใน
ตัวดูดซับ
(ร้ อยละโดยมวล)

-1
1
-1
1
-1
1
-1
+1
-1
+1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0

B
C
D
ค่าความสามารถ
ปริ มาณ SDS ในตัว อุณหภูมิ
ความเข้ มข้ น
ในการดูดซับ
ดูดซับ
(องศา คาร์ บอนไดออกไซด์ (มิลลิโมลต่อ
(ร้ อยละโดยมวล) เซลเซียส)
(ร้ อยละโดย
กรัม)
ปริ มาตร)

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0

2.085
0.905
1.041
5.674
2.723
1.475
2.008
2.109
4.150
2.964
3.067
3.977
5.053
3.613
4.026
5.672
3.815
3.846
3.919
3.924
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัวแปรสําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล
ตัวแปร
ค่าเข้ ารหัส (Coded values) หน่วย
ค่าสูง ค่ากลาง ค่าตํ่า
(+1)
(0)
(-1)
A: ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ
30
40
50 ร้ อยละโดยมวล
B: ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับ
0
5
10 ร้ อยละโดยมวล
C: อุณหภูมกิ ารดูดซับ
60
80
100 องศาเซลเซียส
D: ความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
10
20
30 ร้ อยละโดยปริมาตร

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 พิจารณาจากการ
ทดสอบค่าเอฟของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s F-test) และค่าความน่าจะเป็ นของตัวแปรหลักทังสี
้ ่ ซึ่งได้ แก่
(1) ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ หรื อตัวแปร A (2) อุณหภูมิ หรื อตัวแปร B (3) อัตราส่วน W/F หรื อ
ตัวแปร C และ (4) ความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อตัวแปร D และอันตรกิริยาของตัวแปร
โดยสรุปไว้ ในตารางที่ 4.5 จากค่า R2 ที่บง่ บอกถึงค่าที่เปรี ยบเทียบระหว่างค่าที่ได้ จากการทดลอง
และค่าที่ ได้ จากการทํานาย มี ค่าเท่ากับ 0.9997 และค่า Adj. R2 (มีค่าเท่ากับ 0.9985) มี ค่า
ใกล้ เคียงกันกับค่า R2 ซึง่ บ่งบอกว่าไม่มีปัจจัยหรื ออันตรกิริยาที่ไม่มีความสําคัญรวมอยู่ในโมเดล มี
การกระจายของข้ อมูลระหว่างค่ากลาง (Mean) ร้ อยละ 1.64 เมื่อพิจารณาดูจากค่า C.V. % และ
ค่า Adeq. Precision มี ค่ามากกว่า 4 แสดงว่าโมเดลมีประสิทธิ ภาพเพียงพอที่จะทํานายค่า
ความสามารถในการดูดซับ ซึง่ เป็ นค่าผลตอบสนอง
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ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของเทอมที่มีความสําคัญสําหรับการ

ออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล

Sum of
Mean
Percent
DF
F-value
P-valueb
Squares
Square
Contribution
Model
35.06 15
2.34
798.52
< 0.0001
A
0.31
1
0.31
106.70
0.0019
0.85
B
1.33
1
1.33
453.08
0.0002
3.61
C
0.50
1
0.50
169.42
0.0010
1.35
D
13.15
1
13.15 4491.25
< 0.0001
35.81
AB
9.53
1
9.53 3254.34
< 0.0001
25.95
AC
1.06
1
1.06
362.23
0.0003
2.89
AD
0.35
1
0.35
120.52
0.0016
0.96
BC
0.46
1
0.46
155.82
0.0011
1.24
BD
0.45
1
0.45
153.74
0.0011
1.23
CD
1.96
1
1.96
668.40
0.0001
5.33
ABC
0.75
1
0.75
257.57
0.0005
2.05
ABD
0.25
1
0.25
83.73
0.0028
0.67
ACD
1.61
1
1.61
551.53
0.0002
4.40
BCD
1.51
1
1.51
514.50
0.0002
4.10
ABCD
1.86
1
1.86
634.96
0.0001
5.06
Curvature
1.64
1
1.64
561.74
0.0002
4.48
Pure Error
0.009
3
0.003
0.02
Total
36.71 19
R2
0.9997
C.V. %
1.64
2
Adj. R
0.9985
Adeq. Precision 95.609
a
The A, B, C and D factors refer to TEPA loading, SDS loading, adsorption temperature and
CO2 concentration, respectively.
b
P-value is based on the 95 percent confidence interval.
Sourcea
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ความสําคัญของแต่ละปั จจัยและอันตรกิริยาระหว่างปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสามารถในการ
ดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์แสดงในเทอมของร้ อยละความผันแปร (Percent Contribution) ของแต่
ละปั จ จัย (แสดงในตารางที่ 4.5) โดยเรี ย งลํ า ดับ จากมากไปหาน้ อย ได้ แ ก่ ความเข้ มข้ น
คาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ D (ร้ อยละ 35.81) อันตรกิริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ
และปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับหรื อผลกระทบ AB (ร้ อยละ 25.95) อันตรกิริยาของอุณหภูมิการดูด
ซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ CD (ร้ อยละ 5.33) อันตรกิริยาของปริ มาณ
TEPA ในตัว ดูด ซับ ปริ ม าณ SDS ในตัว ดูด ซั บ อุ ณ หภู มิ ก ารดูด ซับ และความเข้ ม ข้ น
คาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ ABCD (ร้ อยละ 5.06) อันตรกิริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูด
ซับ อุณหภูมิการดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ ACD (ร้ อยละ 4.40)
อันตรกิริยาของปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับ อุณหภูมิการดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
หรื อผลกระทบ BCD (ร้ อยละ 4.10) ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับหรื อผลกระทบ B (ร้ อยละ 3.61)
อันตรกิริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับและอุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ AC (ร้ อยละ
2.89) อันตรกิริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับและอุณหภูมิการดูด
ซับหรื อผลกระทบ ABC (ร้ อยละ 2.05) อุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ C (ร้ อยละ 1.35) อันตร
กิริยาของปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับและอุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ BC (ร้ อยละ 1.24)
อันตรกิริยาของปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ BD
(ร้ อยละ 1.24) อันตรกิริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์
หรื อผลกระทบ AD (ร้ อยละ 0.96) ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับหรื อผลกระทบ A (ร้ อยละ 0.85)
และอันตรกิ ริยาของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับและความเข้ มข้ น
คาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ ABD (ร้ อยละ 0.67) ตามลําดับ ซึง่ ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่าร้ อย
ละความผันแปร และค่าร้ อยละความผันแปรของความมีส่วนโค้ งหรื อ Curvature เท่ากับ 4.48
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาที่คา่ P-value ของ Curvature พบว่า มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ง
ทําให้ ทราบว่า สมการเส้ นตรงไม่เพียงพอต่อการทํานายผลตอบสนองอย่างค่าความสามารถในการ
ดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
การประเมินระดับความสําคัญของตัวแปรหลักและอันตรกิริยาของตัวแปรที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบสนองจะแสดงด้ วยแผนภูมิพาเรโต รู ปที่ 4.3 แสดงแผนภูมิพาเรโตที่พล็อตระหว่างตัว
แปรหลักและอันตรกิริยาของตัวแปรกับค่า t-value ของผลกระทบสัมบูรณ์ ซึ่งค่า t-value ได้ มา
จากการหารผลกระทบเชิงตัวเลข (Numerical effect) ด้ วยค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard
error) ที่เกี่ ยวข้ อง และความสูงของแต่ละแถบในแนวตัง้ ในรู ปที่ 4.3 เป็ นค่าของ t-value โดย
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ผลกระทบหรื อตัวแปรหลักและอันตรกิริยาของตัวแปรที่มีค่า t-value สูงกว่าค่าจํากัด t-value (tvalue limit) ที่คา่ 3.18245 แสดงว่าผลกระทบนันมี
้ ส่งผลกระทบต่อผลตอบสนองอย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี ้ความสูงของแถบยังบ่งบอกถึงระดับความสําคัญของตัวแปรหลักและอันตรกิริยาของตัว
แปรที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบสนอง ซึ่งเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย ดังแสดงในรู ปที่ 4.3 เรี ยง
จากซ้ า ยไปขวา ตามลํ า ดับ โดยแถบสี ส้ มและแถบสี ฟ้ าแสดงถึ ง ผลกระทบในเชิ ง บวกและ
ผลกระทบในเชิงลบ ตามลําดับ

รู ปที่ 4.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) สําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึ่งตัวแปรเข้ ารหัส
แสดงในตารางที่ 4.4
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พล็อตความน่าจะเป็ นปกติของผลกระทบเพื่อประเมินความสําคัญของแต่ละตัวแปรและ
อันตรกิริยาของตัวแปร แสดงในรู ปที่ 4.4 จากรูปจะเห็นได้ ว่าไม่มีตวั แปรใดที่อยู่ในแนวเส้ นตรงซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าผลกระทบทุกตัวมีแนวโน้ มความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญ โดยผลกระทบที่ส่งผล
อย่างมีนัยสํ าคัญจะเบนออกนอกแนวเส้ นตรงและผลกระทบใดมีแนวโน้ มที่จะเบนออกนอกเส้ น
มาก ยิ่งส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อผลตอบสนองมากเช่นกัน ดังนันตั
้ วแปรและอันตรกิริยาของตัว
แปรที่ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่ D AB CD ABCD ACD BCD B AC ABC C BC BD AD A
และ ABD ซึง่ รายละเอียดตัวแปรและอันตรกิริยาของตัวแปรแสดงในตารางที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 พล็อตความน่าจะเป็ นปกติ (Normal probability plot) ของตัวแปร 4 ตัวแปร (ตัวแปร
A–D) และอันตรกิริยาของตัวแปร สําหรับการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึ่งตัวแปรเข้ ารหัสแสดงใน
ตารางที่ 4.4
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ตัวแปรและอันตรกิริยาของตัวแปรที่เบนออกจากเส้ นตรงที่มีคา่ ความน่าจะเป็ นปกติ น้ อย
กว่า ร้ อยละ 50 ได้ แก่ AC ABC BC BD AD และ ABD ส่งผลต่อผลตอบสนอง (หรื อค่า
ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์) ในเชิงลบ (Negative effects) ในขณะที่ตวั แปร
และอันตรกิริยาของตัวแปรที่เบนออกจากเส้ นตรงที่มีคา่ ความน่าจะเป็ นปกติ มากกว่า ร้ อยละ 50
ได้ แก่ D AB CD ABCD ACD BCD B C และ A ส่งผลต่อผลตอบสนองในเชิงบวก (Positive
effects) โดยข้ อมูลดังกล่าวสนับสนุนผลการทดลองและผลทางทฤษฎี ดังแสดงในแผนภูมิพาเรโต
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (แสดงในรูปที่ 4.3 และตารางที่ 4.5)
รู ปที่ 4.5 แสดงพล็อตเพอร์ เทอร์ เบชัน่ ของตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร สําหรับการออกแบบ 24
แฟคทอเรี ยล ซึ่งเป็ นการรวมพล็อตหนึ่งตัวแปร (One factor plots) เข้ าด้ วยกัน พบว่า (1) สําหรับ
ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับหรื อตัวแปร A ที่ร้อยละ 30 โดยมวล มีคา่ ความสามารถในการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 3.02 มิลลิโมลต่อกรัม โดยมีคา่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.30 มิลลิโมลต่อกรัม ที่ปริ มาณ
TEPA ในตัวดูดซับร้ อยละ 50 โดยมวล (2) สําหรับปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับหรื อตัวแปร B ที่ร้อย
ละ 0 โดยมวล มีคา่ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ 2.87 มิลลิโมลต่อกรัม โดยมีคา่
เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.45 มิลลิโมลต่อกรัม ที่ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับร้ อยละ 60 โดยมวล (3) สําหรับ
อุณหภูมิการดูดซับหรื อตัวแปร C ที่ 60 องศาเซลเซียส มี ค่าความสามารถในการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 2.98 มิลลิโมลต่อกรัม โดยมีคา่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.34 มิลลิโมลต่อกรัม ที่อณ
ุ หภูมิ
การดูดซับ 100 องศาเซลเซียส และ (4) สําหรับความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อตัวแปร D
ที่ร้อยละ 10 โดยปริ มาตร มีคา่ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ 2.25 มิลลิโมลต่อ
กรัม โดยมีค่าเพิ่มขึ ้นเป็ น 4.06 มิลลิโมลต่อกรัม ที่ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับร้ อยละ 30 โดย
ปริมาตร
จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อเพิ่มระดับปั จจัย
จากระดับตํ่า (Low level) ไปเป็ นระดับสูง (High level) พบว่า ความแตกต่างหรื อการเปลี่ยนแปลง
ของความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ระดับตํ่าเทียบเคียงกับระดับสูงของปริ มาณ
TEPA ในตัวดูดซับ มีความแตกต่างกัน (0.28 มิลลิโมลต่อกรัม) น้ อยกว่ากรณีของอุณหภูมิการดูด
ซับ (0.36 มิลลิโมลต่อกรัม) ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับ (0.58 มิลลิโมลต่อกรัม) และความเข้ มข้ น
ของคาร์ บอนไดออกไซด์ (1.81 มิ ล ลิโมลต่อกรั ม ) ตามลํ าดับ ซึ่ง ความแตกต่างนี บ้ ่ง บอกถึ ง
ความสําคัญที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ ยิ่งมีความแตกต่าง
มากก็จะมีผลกระทบมาก ดังนันจึ
้ งแสดงให้ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อตัวตอบสนอง
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รู ปที่ 4.5 พล็อตเพอร์ เทอร์ เบชัน่ (Perturbation plot) ของตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร สําหรับการ
ออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ซึง่ ตัวแปรเข้ ารหัสแสดงในตารางที่ 4.4

ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์นนั ้ ผลที่ได้ นี ้สอดคล้ องกับผลของแผนภูมิพาเรโต
(รู ปที่ 4.3) พล็อตความน่าจะเป็ นปกติของสี่ปัจจัย (รู ปที่ 4.4) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ในตารางที่ 4.5 และรู ปที่ 4.6 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าที่ได้ จากการทดลองจริ งและค่าที่
ได้ จากการทํานาย พบว่า จุดทุกจุดอยูใ่ นแนวเส้ นตรง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า โมเดลที่ได้ มีความสมบูรณ์
ไม่ได้ ละทิ ้งผลกระทบที่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อผลตอบสนองและการวิเคราะห์นี ้ประสบผลสําเร็ จ
เป็ นที่ยอมรับได้

49

รู ปที่ 4.6 พล็อตระหว่างค่าที่ได้ จากการทดลองจริงและค่าที่ได้ จากการทํานาย
4.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรั บการดูดซับด้ วยวิธีพืน้ ผิวตอบสนอง (FCCC-RSM
analysis)
้ วน
เนื่องจากความมีส่วนโค้ งในโมเดลที่พบจากการออกแบบ 24 แฟคทอเรี ยล ดังนันในส่
ถัดมาจะทําการการวิเคราะห์พื ้นผิวตอบสนองเพื่อให้ โมเดลมีความถูกต้ องมากขึ ้นและสามารถหา
สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับที่เตรี ยม โดยกําหนดเงื่อนไข
การดําเนินการที่ เหมาะสมในการดูดซับภายใต้ อิทธิ พลของผลกระทบหลักทัง้ สาม ซึ่งได้ แก่ (1)
ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับหรื อตัวแปร A (2) ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับหรื อตัวแปร B และ (3)
อุณหภูมิการดูดซับหรื อตัวแปร C โดยทําการจํากัดความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อตัว
แปร D
เนื่ อ งจากเป็ นตัว แปรที่ ส่ ง ผลกระทบสู ง สุ ด ต่ อ ค่ า ความสามารถในการดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์และส่งผลกระทบมากกว่าถึง 11-42 เท่าเมื่อเทียบกับตัวแปรหลักอื่นๆ ซึ่งส่งผล
ให้ เกิดการบดบังผลกระทบของตัวแปรหลักทังสามและอั
้
นตรกิริยาของตัวแปรเหล่านี ้ เมทริ กซ์ของ
การทดลองแสดงในตารางที่ 4.6 ส่วนค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัวแปรสําหรับการออกแบบพื ้นผิว
ตอบสนอง แสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.6 ตัวแปรการทดลองที่ถกู เข้ ารหัสสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง FCCCD-RSM
โดยทดลอง 14 การทดลองและเพิ่ม 4 จุดกึ่งกลาง
ลําดับ
A
B
C
ลําดับ
ค่าความสามารถ
มาตรฐาน ทดลอง ปริ มาณ TEPA
ปริ มาณ SDS
อุณหภูมิ
ในการดูดซับ
ในตัวดูดซับ
ในตัวดูดซับ (องศาเซลเซียส) (มิลลิโมลต่อกรัม)
(ร้ อยละโดยมวล) (ร้ อยละโดยมวล)
1
17
-1
-1
-1
4.150
2
18
1
-1
-1
2.964
3
14
-1
1
-1
3.067
4
12
1
1
-1
3.977
5
8
-1
-1
1
5.053
6
7
1
-1
1
3.613
7
9
-1
1
1
4.026
8
13
1
1
1
5.672
9
5
-1
0
0
4.585
10
10
1
0
0
4.465
11
4
0
-1
0
4.295
12
6
0
1
0
5.175
13
3
0
0
-1
5.390
14
15
0
0
1
5.808
15
16
0
0
0
5.951
16
2
0
0
0
5.999
17
11
0
0
0
5.956
18
1
0
0
0
5.964
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าจริ งและค่าเข้ ารหัสของตัวแปรสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
ค่ าเข้ ารหัส (Coded values)
ตัวแปร
ค่ าตํ่า ค่ ากลาง ค่ าสูง หน่ วย
(-1)
(0)
(+1)
A: ปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับ
30
40
60 ร้ อยละโดยมวล
B: ปริ มาณ SDS ในตัวดูดซับ
0
5
10 ร้ อยละโดยมวล
C: อุณหภูมิ
60
80
100 องศาเซลเซียส
สมการพื ้นผิวตอบสนองของค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในเทอม
ของปั จจัยเข้ ารหัส (Coded factors) แสดงในสมการ (1)
Qe = +5.76 -0.019A +0.18B +0.46C +0.65AB -0.98A2 -0.77B2

(1)

เมื่อพิจารณาที่คา่ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้
(Adjusted r2) ของโมเดลอยู่ที่ 0.9354 และ 0.9001 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโมเดลพื ้นผิว
ตอบสนองมีความถูกต้ องสูง ค่าความแม่นยําเพียงพอ (Adequate precision) เท่ากับ 17.589 ซึ่ง
ค่า นี เ้ มื่ อ มี ค่า มากกว่ า 4 แสดงว่ า โมเดลที่ ไ ด้ มี เ ทอมผลกระทบที่ เ พี ย งพอต่อ การทํ า นาย
ผลตอบสนอง นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาที่ (ก) พล็อตความน่าจะเป็ นปกติกบั ส่วนตกค้ าง แสดงในรู ป
ที่ 4.7 พบว่า การกระจายของจุดข้ อมูลอยู่ในแนวเส้ นตรง และ (ข) พล็อตส่วนตกค้ างกับค่าที่ได้
จากการทํานาย แสดงในรู ปที่ 4.8 พบว่า ไม่มีรูปแบบที่ชดั เจนของการกระจายตัวของจุดข้ อมูล
ดัง นัน้ จึงกล่าวได้ ว่า โมเดลหรื อสมการพืน้ ผิวตอบสนองที่ไ ด้ มีการกระจายตัวแบบสุ่ม สมบูรณ์
(Complete randomized distribution) และมีความเที่ยงตรงเพียงพอที่จะทํานายผลตอบสนอง
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รู ปที่ 4.7 พล็อตความน่าจะเป็ นปกติกบั ส่วนตกค้ างสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง

Internally Studentized Residuals

3.00

1.50

0.00

-1.50

-3.00
2.69

3.57

4.46

5.34

6.22

Predicted

รู ปที่ 4.8 พล็อตส่วนตกค้ างกับค่าที่ได้ จากการทํานายสําหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
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พล็อตโครงร่ าง (Contour plot) ของผลกระทบหลักทังสามสํ
้
าหรับการออกแบบพื ้นผิว
ตอบสนอง แสดงในรู ป ที่ 4.9 ซึ่ ง บ่ง บอกถึ ง แนวโน้ ม ของค่ า ความสามารถในการดูด ซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์และให้ ได้ มาซึ่งช่วงของแต่ละปั จจัยหลักที่ทําให้ ได้ คา่ ความสามารถในการดูด
ซับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุด ส่วนที่แรงเงาสีนํ ้าเงินแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สดุ ที่เป็ นไปได้ และสภาวะที่ดีที่สดุ ที่ทําให้ ได้ คา่ ความสามารถในการดูดซับ
ที่สงู ที่สดุ อยู่ในช่วงของปริ มาณ TEPA ในตัวดูดซับร้ อยละ 43-47 โดยมวล ปริ มาณ SDS ในตัวดูด
ซั บ ร้ อยละ 4-8 โดยมวล และอุ ณ หภู มิ ก ารดู ด ซั บ 86-94 องศาเซลเซี ย ส ที่ ค วามเข้ มข้ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30 โดยมวล ซึ่งค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ได้
อยูใ่ นช่วง 5.6-6.0 มิลลิโมลต่อกรัม

รู ปที่ 4.9 พล็อตโครงร่ างของผลกระทบหลักทังสามสํ
้
าหรับการออกแบบพื ้นผิวตอบสนอง
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4.4 การทดสอบการเลื อ กดั กจั บ ของตัว ดูด ซับ ในแก๊ ส ผสมคาร์ บอนไดออกไซด์ และ
ไฮโดรเจน (Selectivity test of the sorbent in mixed gas of CO2 and H2)
จากการทดสอบการเลือกดูดซับของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล
บนไฮโดรทาลไซต์ ที่ป รั บปรุ ง ด้ วยโซเดียมโดเดซิ ล ซัล เฟตร้ อยละ 5 โดยมวล เพื่ อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการเลือกดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ในแก๊ สผสมคาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน
ดังแสดงในรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 การเลือกดูดซับของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาล
ไซต์ที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตร้ อยละ 5 โดยมวล ในแก๊ สผสมคาร์ บอนไดออกไซด์และ
ไฮโดรเจน ที่อณ
ุ หภูมิ 40-100 องศาเซลเซียสและความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30
โดยปริ มาตร
จากรู ปที่ 4.10 พบว่า ตัวดูดซับให้ คา่ ความสามารถในการดูดซับในช่วงอุณหภูมิที่ศกึ ษา
ใกล้ เคียงกับกรณี ทดสอบในแก๊ สผสมคาร์ บอนไดออกไซด์และฮีเลียม ซึ่งสอดคล้ องกับผลการดูด
ซับของไฮโดรเจนซึง่ พบว่าตัวดูดซับนี ้ไม่ดดู ซับไฮโดรเจนในทุกช่วงอุณหภูมิ จึงกล่าวได้ ว่าตัวดูดซับ
นี ้สามารถใช้ ในการแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊ สผสมทังในอากาศและกระแสไฮโดรเจน
้
เข้ มข้ นที่มีการปนเปื อ้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์
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4.5 การทดสอบความคงทนของตัวดูดซับ (Stability test of the sorbent)
จากการทดสอบการดูดและคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์แบบเป็ นวัฏจักรของตัวดูดซับเต
ตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
ร้ อยละ 5 โดยมวล เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการดูดซับและคายซับ และความคงทนของตัวดูดซับที่
เตรี ย ม ดัง แสดงในรู ป ที่ 4.11 พบว่ า การดูด ซั บ และคายซั บ ในช่ ว งสองวั ฏ จั ก รแรก มี ค่ า
ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ลดลงเล็กน้ อย (จาก 5.99 มิลลิโมลต่อกรัม เป็ น
5.78 มิลลิโมลต่อกรัม สําหรับการดูดซับและจาก 5.89 มิลลิโมลต่อกรัม เป็ น 5.71 มิลลิโมลต่อกรัม
สําหรับการคายซับ) ค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์เริ่ มคงที่ตงแต่
ั ้ วฏั จักรที่สาม
เป็ นต้ นไป ซึ่งมีค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 5.65 มิลลิโมลต่อกรัม
สําหรับการดูดซับ และ 5.59 มิลลิโมลต่อกรัม สําหรับการคายซับ

รู ปที่ 4.11 วัฏจักรการดูดซับและการคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพน
ตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุงด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตร้ อยละ 5 โดย
มวล ที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30 โดย
ปริมาตร

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาอิท ธิ พลของปั จจัยหลักทัง้ สี่ และอันตรกิริยาของปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีนบนไฮโดรทาล
ไซต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุ งและที่ปรับปรุ งด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ร้ อยละ 5 และ 10 โดยมวล
การออกแบบการทดลอง 24 แฟคทอเรี ยลของตัวแปรหลักทังสี
้ ่ ได้ แก่ (1) ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพน
ตะมี นในตัวดูดซับ (ผลกระทบ A) ปริ ม าณโซเดียมโดเดซิล ซัล เฟตในตัวดูดซับ (ผลกระทบ B)
อุณหภูมิการดูดซับ (ผลกระทบ C) และความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์ (ผลกระทบ D) ทําให้
ทราบถึงตัวแปรหลักและอันตรกิริยาของตัวแปรหลักที่ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อผลตอบสนอง โดย
เรี ยงลําดับระดับความสําคัญจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ อันตรกิริยาระหว่างปริ มาณโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟตในตัวดูดซับ-อุณหภูมิการดูดซับ-ความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ BCD
(ร้ อยละ 4.10) ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับหรื อผลกระทบ B (ร้ อยละ 3.61) อันตร
กิริยาของปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับและอุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ AC
(ร้ อยละ 2.89) อันตรกิริยาของปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ-ปริ มาณโซเดียมโดเด
ซิลซัลเฟตในตัวดูดซับ-อุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ ABC (ร้ อยละ 2.05) อุณหภูมิการดูดซับ
หรื อผลกระทบ C (ร้ อยละ 1.35) อันตรกิริยาของปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตในตัวดูดซับและ
อุณหภูมิการดูดซับหรื อผลกระทบ BC (ร้ อยละ 1.24) อันตรกิริยาของปริ มาณโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟตในตัวดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ BD (ร้ อยละ 1.24) อันตร
กิริยาของปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับและความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อ
ผลกระทบ AD (ร้ อยละ 0.96) ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับหรื อผลกระทบ A (ร้ อย
ละ 0.85) และอันตรกิริยาของปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับ-ปริ มาณโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟตในตัวดูดซับ-ความเข้ มข้ นคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อผลกระทบ ABD (ร้ อยละ 0.67)
ตามลําดับ ซึง่ ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บ คือ ค่าร้ อยละความผันแปร และค่าร้ อยละความผันแปรของความมี
ส่วนโค้ งหรื อ Curvature เท่ากับ 4.48 ค่า P-value ของ Curvature มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังนันความ
้
มีส่วนโค้ งมีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ ทราบว่าสมการเส้ นตรงไม่เพียงพอต่อการทํานาย
ผลตอบสนองอย่างค่าความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
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จากการวิ เ คราะห์ พื น้ ผิ ว ตอบสนอง โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขคื อ จํ า กัด ความเข้ ม ข้ น ของ
คาร์ บอนไดออกไซด์หรื อตัวแปร D อันเป็ นตัวแปรที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อค่าความสามารถในการ
ดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์และส่งผลกระทบมากกว่าถึง 11-42 เท่าเมื่อเทียบกับตัวแปรหลักอื่นๆ
ซึ่งส่งผลให้ เกิ ดการบดบัง ผลกระทบของตัวแปรหลักทัง้ สามและอันตรกิริยาของตัวแปรเหล่านี ้
ดังนันผลกระทบหลั
้
กทังสาม
้
ได้ แก่ (1) ปริ มาณเตตระเอทิลีนเพนตะมีนในตัวดูดซับหรื อตัวแปร A
(2) ปริ มาณโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ในตัวดูดซับหรื อตัวแปร B และ (3) อุณหภูมิการดูดซับหรื อตัว
แปร C จากการทดลองพบว่า สมการพื ้นผิวตอบสนองที่ได้ มีความเที่ยงตรงเพียงพอที่จะทํานาย
ผลตอบสนอง และสภาวะที่ดีที่สดุ ที่ทําให้ ได้ คา่ ความสามารถในการดูดซับที่สงู ที่สดุ อยู่ในช่วงของ
ปริ ม าณเตตระเอทิ ลี น เพนตะมี น ในตัว ดูดซับ ร้ อยละ 43-47 โดยมวล ปริ ม าณโซเดี ยมโดเดซิ ล
ซัลเฟตในตัวดูดซับร้ อยละ 4-8 โดยมวล และอุณหภูมิการดูดซับ 86-94 องศาเซลเซียส ที่ความ
เข้ มข้ นคาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30
โดยมวล ซึ่ ง ค่ า ความสามารถในการดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ได้ อยูใ่ นช่วง 5.6-6.0 มิลลิโมลต่อกรัม
การทดสอบความคงทนของตัวดูดซับจากการดูดและคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์แบบ
เป็ นวัฏจักรของตัวดูดซับเตตระเอทิลีนเพนตะมีน ร้ อยละ 40 โดยมวล บนไฮโดรทาลไซต์ที่ปรับปรุง
ด้ วยโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตร้ อยละ 5 โดยมวล ทําให้ ทราบว่า ตัวดูดซับมีประสิทธิภาพและความ
คงทนที่ดีสําหรับใช้ ในการดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ สภาวะที่ศึกษา ตลอดวัฏจักรการดูด
และคายซับคาร์ บอนไดออกไซด์ทงั ้ 6 รอบ
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