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บทคัดย่ อ

Abstract

โครงสร้างที่มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นของซิ ลิกาซี โรเจลถูกนาไปใช้
ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย เช่น เป็ นตัวดูดซับ หรื อใช้เพื่อการตรวจจับแก๊ส
ในงานวิจยั นี้ จะศึกษาการเตรี ยมและลักษณะทางกายภาพของซิ ลิกาซี โร
เจลที่มีการกระจายตัว ของรู พรุ นสองขนาด(ไมโครพอร์ และเมโซพอร์ )
และศึกษาประสิ ทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซิ ลิกาซี
โรเจล โดยทาการสังเคราะห์ซิลิกาซี โรเจลผ่านปฏิ กิริยาไฮโดรไลซิ ส และ
ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน่ โดยใช้โซเดียมซิ ลิเกตเป็ นสารตั้งต้น โดยมีตวั แปร
ที่จะทาการศึกษาคือ ความเป็ นกรด-เบส อุณหภูมิในการทาคัลซิ เนชัน่ และ
ปริ มาณของกรดอะซิ ติ ก ต่ อ ลัก ษณะทางกายภาพของซิ ลิ ก าซี โ รเจล
หลังจากนั้นนาซิ ลิกาซี โรเจลที่ สังเคราะห์ ได้ไปทาการวิเคราะห์ พ้ืนที่ ผิว
จาเพาะด้วยเทคนิค N2-sorpton วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั่ ของพื้นผิวด้วยเทคนิ ค
FT-IR วิเคราะห์โครงสร้ างของรู พรุ นด้วยเทคนิ คการถ่ายภาพแบบส่ อง
กราด และแบบส่ องผ่าน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดย
อาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการกระจายตัวของรู
พรุ นอยูใ่ นช่วงของไมโครพอร์ และเมโซพอร์ เมื่อเพิ่มความเป็ นกรด-เบส
ในการสังเคราะห์ ส่งผลให้ปริ มาตรรู พรุ นช่วงไมโครพอร์ลดลง ในขณะที่
ช่วงเมโซพอร์มีขนาดรู พรุ นที่ใหญ่ข้ ึน ผลของการทาคัลซิ เนชัน่ ที่อุณหภูมิ
สู ง(500 องศาเซลเซี ยส) จะทาให้ซิลิกาซี โรเจลที่มีรูพรุ นขนาดเล็กมีพ้ืนที่
ผิวรวมทั้งปริ มาตรของรู พรุ นมีค่าลดลงเนื่ องจากการเผาผนึ ก โดยเฉพาะ
ซิ ลิกาซี โรเจลที่ค่าความเป็ นกรด-เบส เท่ากับ 2 และเมื่อพิจารณาการเพิ่ม
ปริ มาณกรดอะซิ ติก จะพบว่าหมู่ไซลานอลบริ เวณพื้นที่ผิวของซิ ลิกาซี โร
เจลเพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้เกิดแรงแวนเดอร์วาลกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี
ซึ่งเป็ นผลให้ซิลิกาซีโรเจลที่เติมกรดอะซิติกปริ มาณ 6 มิลลิลิตร ที่ค่าความ
เป็ นกรด-เบส เท่ากับ 2 มีปริ มาณการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สูงถึ ง
83.6 มิลลิกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกรัมของตัวดูดซับซิ ลิกาซี โรเจล

Tailoring the porous texture of silica xerogel is of great
interest in catalysis, adsorption and sensors. In the present work, we
reported the preparation and characterization of silica xerogels with
bimodal (micro and meso) pore size distribution and their performance
on CO2 adsorption. The silica xerogels were synthesized by the
hydrolysis and condensation of sodium silicate at 40 oC for 24 h and
hydrothermal aging at 100 oC for 24 h. The effects of pH of mixture,
calcination temperature and amounts of acetic acid on the textual
properties of silica xerogel were investigated. The silica xerogel
products were characterized by N2-sorption, Fourier transform infrared
spectroscopy, Scanning electron microscopy, Transmission electron
microscopy and Thermal gravimetric analysis. The obtained silica
xerogels have bimodal pore size distribution in the range of micropore
and mesopore regions. The amount of micropore volume was decreased,
while the mesopore diameter was increased with increasing the pH of
mixture. The high calcinations temperature (500 oC) caused the decrease
of surface area and pore volume, especially those of silica xerogel
prepared at pH 2. The concentration of silanol groups on the surface of
silica xerogel was increased with increasing the amount of acetic acid.
The silica xerogel prepared using 6 mL of acetic acid has the highest CO2
adsorption capacity (83.6 mgCO2/gsorbent).

คาสาคัญ: การกระจายตัวรู พรุ นสองขนาด; อุณหภูมิการทาคัลซิ เนชัน่ ; ค่า
ความเป็ นกรด-เบสของผสม; กรดอะซิติก; การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศเป็ นหนึ่ งใน
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมสาคัญของโลก (Song, 2006) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์

Keywords: Bimodal pore size distribution; Calcination temperature; pH
of mixture; Acetic acid; CO2 adsorption

1. บทนา

ถูกระบุวา่ เป็ น “ก๊าซเรื อนกระจก” (greenhouse gas) ซึ่ งมีส่วนทาให้สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลง และทาให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น ดังนั้นการควบคุม
การปล่อยก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญและ
เร่ งด่วนอย่างยิง่ ที่ทุกคนต้องตระหนัก
แหล่ งที่ มาหลักของการปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ คื อ
การเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และ ปิ โตรเลี ยม เพื่อใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และ การขนส่ ง (Chew T.L., 2010) การลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องยนต์ และ (Bernal M.P., 2004) เมื่อเร็ วๆนี้ การแยก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซธรรมชาติและจากก๊าซผสมที่ปล่อยออก
หลังจากการเกิ ดปฏิกิริยาในโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความสนใจอย่าง
มาก (Lin H.,2005) เนื่ องจากจะทาให้ค่าพลังงานในการเผาไหม้ของก๊าซ
ธรรมชาติ สูงขึ้ น และเหมาะสมในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าและลดปั ญหา
อุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลก
เทคโนโลยีด้ งั เดิ มที่ ใช้ในการแยกก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ได้แก่ การใช้เทคนิ คการควบแน่นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิต่า
(cryogenic distillation) กระบวนการดู ด ซึ ม ทางเคมี โ ดยผ่ า นก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในสารละลายที่มีอนุ พนั ธ์ของเอมีนอยู่ (amine
compound) ทาให้ได้สารประกอบคาร์ บาเมท (carbamates) ซึ่ งสามารถ
เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
2R-NH2+CO2

R-NH3+ + R-NHCOO-

(1)

อย่างไรก็ตามการใช้สารละลายเอมีน ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาด้าน
อื่นๆ เช่ น การใช้พลังงานสู งสาหรับ การนาสารละลายเอมี นกลับมาใช้
ใหม่ การสึ กกร่ อนของอุปกรณ์ และปัญหาในเรื่ องการไหลเนื่ องจากความ
หนืดที่สูง (Zheng F., Gray M, 2005)
เนื่ องจากปั ญหาการใช้พลังงานสู งในการนาสารละลายเอมีน
กลับมาใช้ใหม่ (Bounaceur R,2006) จึงได้มีการนาของแข็งที่มีรูพรุ นสู ง
เช่น ซี โอไลต์ (zeolite) ซิ ลิกาซี โรเจล (silica xerogel) และ ซิ ลิกาเมโซ
พอร์ (mesoporous silica) มาใช้เป็ นตัวดู ดซับ ซึ่ งจะสามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 10-30 มิลลิ กรัมคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อ
กรัมตัวดูดซับ (Huang H.Y.,2003, Chatti R.,2009) จากการตรวจเอกสาร
พบว่าความแตกต่างในการค่าการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของตัว
ดูดซับแต่ละชนิดยังไม่มีการรายงานที่ชดั เจน แต่โดยทัว่ ไปแล้วการดูดซับ
ก๊าซบนพื้นผิวของตัวดูดซับจะขึ้นอยูก่ บั 2 ปั จจัยหลักคือ สมบัติทางเคมี
พื้นผิว (chemical surface properties) และโครงสร้างของพื้นผิว (structure
and geometry of adsorbent surface) เนื่ องจากการดู ด ซับ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์บ นพื้ นผิว ของซิ ลิ ก าจะเกิ ดขึ้ นที่ หมู่ ไ ฮดรอกซิ ล
(hydroxyl groups) (Chew T.L.,2010) ซึ่ งปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์แ ละหมู่ ไ ฮดรอกซิ ล นั้นเป็ นแรงอ่ อ นๆ (physical
adsorption) ซึ่ งจะดูดซับได้ดีที่อุณหภูมิต่า ดังนั้นหลายๆ งานวิจยั จึงได้มี

การปรั บ ปรุ งสภาพพื้ น ที่ ผิวด้ว ยสารอิ น ทรี ยท์ ี่ มีอนุ พนั ธุ์ ข องเอมี น เช่ น
เตตระเอทิลีนเพนตะมีน (tetraethylenepentamine) (Liu Y, Gu F.N.,2010)
โพลี เอทิลีนไอมีน (polyethyleneimine) (Sanz R,2010, Chandrasekar
G.,2009) ซึ่ งพบว่ า การดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ห ลัง จากการ
ปรับปรุ งพื้นผิวซิ ลิกานั้นจะเป็ นแบบเชิ งเคมี (chemical adsorption) และ
ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น 2-4 เท่าของตัวดูดซับที่ไม่ได้ปรับปรุ งพื้นผิว
โครงงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จะทาการศึกษาการสังเคราะห์ ซิ ลิกาซี โร
เจลที่ มี รู พรุ นแตกต่ า งกั น ก่ อ นแล้ ว น ามาศึ กษาก ารดู ดซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อหาขนาดรู พรุ นที่เหมาะสม หลังจากนั้นซิ ลิการซี
โรเจลที่ให้ค่าการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สูงจะถูกนามาปรับปรุ ง
พื้นผิวโดยการเติมปริ มาณกรดอะซิ ติกที่แตกต่างกัน และทาการศึกษาผล
ของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิต่างๆ

2. วิธีการทดลอง
สารเคมีที่ใช้ในการเตรี ยมซิ ลิกาซี โรเจล ได้แก่ โซเดี ยมซิ ลิเกต
(Na2Si3O7) ความเข้มข้น 28 %โดยน้ าหนัก น้ ากลัน่ (H2O) ไฮโดรคลอริ ก
ความเข้มข้น 38% กรดอะซิติก(CH3COOH) ความเข้มข้น 100 %
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 99.99 % ก๊าซอาร์ กอน 99.99%
2.1 วิธีการเตรี ยมซิ ลิกาซี โรเจล
ชัง่ โซเดี ยมซิ ลิเกตความเข้มข้น 28 % โดยน้ าหนัก 4.50 กรัม
ใส่ ลงในบีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร นาไปผสมกับน้ ากลัน่ 70 มิลลิลิตร
ใส่ แท่งแม่เหล็กใช้สาหรั บคนสารลงในบี กเกอร์ และนาไปเข้าเครื่ องชุ ด
ควบคุมอุณหภูมิพร้อมคนอัตโนมัติ เติมกรดอะซิ ติกที่ปริ มาณแตกต่างกัน
(0 2 4และ 6 มิลลิลิตร) จากนั้นทาการปรับค่าความเป็ นกรด-เบสของ
สารละลายให้ เ ท่ า กับ 2 โดยใช้ ก รดไฮโดรคลอริ กเข้ม ข้น กวนด้ว ย
ความเร็ วรอบ 300 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง สารที่ได้จากปฏิกิริยาข้างต้นจะอยูใ่ นรู ปเจล จากนั้นนาเจลที่ได้เข้า
เครื่ องอบความร้อนสู งด้วยไอน้ า (Autoclave) โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของซิ ลิกา
เจล เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชัว่ โมง นาสารที่ได้ออกจากเครื่ องอบ แล้วนาไป
กรองด้วยเครื่ องกรองสุ ญญากาศ จากนั้นล้างด้วยน้ ากลัน่ จนค่าความเป็ น
กรด-เบสของซิลิกาซีโรเจลที่ได้ เป็ นกลางแล้วกรองออก นาซิลิกาซีโรเจล
ที่ได้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้น
นาไปคัลซิ เนชัน่ ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
2.2 การวิเคราะห์ คุณสมบัติของซิ ลิกาซี โรเจล
พื้นผิว BET Isotherm ของการดูดซับ ,การกระจายตัวของรู
พรุ น และปริ มาตรของรู พรุ น ของซิ ลิกาซี โรเจลที่ได้สังเคราะห์ข้ ึนมา ใช้
การวิเคราะห์โดยการใช้เครื่ องมือ N2-physisorption ของ Quantachrome
Corporation (รุ่ น : Autosorb1) ปริ มาณหมู่ไซลานอล บนพื้นผิวของซิ ลิกา
ซี โ รเจลตรวจสอบโดยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างความร้ อ น DTA-TGA
analyzer (TA instrument, SDT2960 simultaneous DTA-TGA Universal

3. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์ ผล
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รู ปที่ 1 รู ปแบบ TGA ของการสังเคราะห์ซิลิกาซี โรเจลที่ เตรี ยมขึ้นโดย
การใช้ปริ มาณกรดอะซิ ติกที่แตกต่างกัน
MMS-6
MMS-4

(%)

2000) ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั ของสารที่มีอยูใ่ นซิ ลิกาซี โรเจลที่สังเคราะห์
ได้ด้ว ยเครื่ อ งมื อ FT-IR ลัก ษณะโครงสร้ า งและกลุ่ ม ของซิ ลิ ก าของ
ตัวอย่าง ซิลิกาซีโรเจล วิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ด
ส่องกราด (JEOL JSM6301-F) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน
ของ (JEOL JEM-2010:F) เป็ นเครื่ องมือที่มีสมรรถภาพสู งซึ่ ง ให้ขอ้ มูล
ของโครงสร้างของรู พรุ นและรู ปร่ างของซิ ลิกาซี โรเจลที่มีรูพรุ นขนาดนา
โน
2.3 การตรวจวัดการดูดซับและคายซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณการดู ด ซั บ และคายซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุซิลิกาซีโรเจล โดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทาง
ความร้ อ น DTA-TGA โดยเริ่ มให้ ค วามร้ อ นแก่ ต ัว อย่า งโดยเริ่ มที่
อุณหภูมิห้องใช้อตั ราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซี ยส ต่อนาทีพร้ อม
กับไหลผ่านก๊าซอาร์ กอน (Ar 99.99%) จนกระทัง่ อุณหภูมิสูงถึ ง 110
องศาเซลเซี ยส เมื่อการเปลี่ ยนแปลงน้ าหนักคงที่ทาการลดอุณหภูมิของ
ตัว อย่ า งลงมาที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง จากนั้ นน าก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
(99.99%) โดยมีอตั ราการไหล 40 มิลลิ ลิตรต่อนาที ไหลผ่านไปในระบบ
จากนั้นทาการบันทึกการเปลี่ ยนแปลงน้ าหนักของสารตัวอย่าง ทาการ
ทดสอบการดู ด ซับก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ อุณ หภู มิ แ ตกต่ างกับ 3
อุณหภูมิได้แก่ 35 องศาเซลเซี ยส 55 องศาเซลเซี ยส และ 75 องศา
เซลเซียส ต่อเนื่ องตามลาดับ

MMS-2

จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า การเติ ม กรดอะซิ ติ ก ในการ
สังเคราะห์ซิลิกาซี โรเจล ทาให้ตวั อย่างที่ได้มีพ้ืนที่ผิวและปริ มาตรที่เพิ่ม
ม า ก ขึ้ น น อ ก จ า ก นี้ ยั ง พ บ ว่ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ดีเยี่ยม ในหัวข้อนี้ จึงได้ทาการสังเคราะห์ ซิ ลิก า
ซี โรเจลโดยเติมกรดอะซิ ติกในปริ มาณที่แตกต่างกัน 4 ปริ มาณ ได้แก่ 0
มิลลิลิตร (MMS-0) 2 มิลลิลิตร (MMS-2) 4 มิลลิลิตร (MMS-4) และ 6
มิล ลิ ลิ ตร (MMS-6) โดยปรั บค่าความเป็ นกรด-เบสให้เท่ากับ 2 นา
ตัวอย่างที่ ได้มาวิเคราะห์ ลกั ษณะของพื้นผิวและลักษณะของโครงสร้ าง
ของรู พรุ น ผลการศึกษามีดงั นี้

รู ปที่ 2 แถบรังสี อินฟราเรดที่ส่องผ่านซิ ลิกาซี โรเจล คัลซิ เนชัน่ ที่อุณหภูมิ
200 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 1 พบว่ารู ปแบบของการเปลี่ ยนแปลงทางความร้ อนของ
ซิ ลิ ก าซี โรเจลที่ สัง เคราะห์ ได้ท้ งั หมดนั้น แสดงการสู ญ เสี ยน้ าหนัก ที่
แตกต่างกันสามช่ วง โดยช่วงแรก ที่ อุณหภูมิต่ ากว่า 100 องศาเซลเซี ยส
ช่วงที่สอง ที่อุณหภูมิระหว่าง 100 -200 องศาเซลเซี ยส และช่ วงสุ ดท้ายที่
อุณหภูมิมากกว่า 200 องศาเซลเซี ยส สาหรั บในช่ วงแรกและช่ วงที่สอง
นั้นแสดงให้ เห็ นถึ งการดู ดซับทางกายภาพและการดู ดซับทางเคมีข อง
โมเลกุลน้ าตามลาดับ ส่ วนในขั้นสุ ดท้ายนั้นแสดงถึ งการสู ญเสี ยน้ าหนัก
เนื่ องจากการควบแน่ น ของหมู่ ไ ซลานอลแบบแขนเดี่ ย ว(single)
ไซลานอลแบบสองแขน (germinal) ไซลานอลแบบสามแขน (vicinal)

รู ปที่ 2 พบว่าซิ ลิก าซี โรเจลทั้งหมดนั้น ตอบสนองต่อรั งสี
อิ นฟราเรดด้วยรู ปแบบเดี ยวกัน ซึ่ งก็คือ ที่ เลขคลื่ น 1100 เซนติเมตร -1
780 เซนติเมตร-1 และ 460 เซนติเมตร-1 แสดงให้เห็ นถึ งการมีอยูข่ องหมู่
Si-O-Si (K. Battisha et al.) เลขคลื่นประมาณ 3800 ถึง 3050 เซนติเมตร-1
แสดงให้เห็ นถึ งการมีอยูข่ องหมู่ O-H (T. Karbowiak et al.) และที่เลข
คลื่นประมาณ 950 เซนติเมตร-1 แสดงให้เห็ นถึ งหมู่ไซลานอลที่เหลื ออยู่
เมื่อพิจารณาตาแหน่งดังกล่าวจะพบว่า หมู่ไซลานอลมีปริ มาณมากขึ้นเมื่อ
เพิ่มปริ ม าณกรดอะซิ ติก ซึ่ งผลการวิเคราะห์ ที่ ได้น้ นั สอดคล้องกับ การ
ทดสอบด้วยเครื่ องมือวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA)
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รู ปที่ 3 การกระจายตัวของขนาดรู พรุ นในวัสดุซิลิกาซีโรเจล

ซิ ลิกาซี โรเจลที่สังเคราะห์โดยใช้ปริ มาณกรดอะซิ ติก 6 มิลลิ ลิตรจะถูก
นามาศึกษารู ปแบบและโครงสร้ างของรู พรุ น รู ปที่ 4 รู ปของ SEM ที่
กาลังขยายต่าจะแสดงให้เห็นถึ งพื้นผิวที่ ราบเรี ยบและหนาแน่ น เมื่ อใช้
กาลังขยายที่สูงขึ้นจะพบอนุภาคของซิ ลิกาในระดับนาโนเมตรรวมตัวกัน
อย่างหนาแน่ น ส่ วนรู ปที่ 5 รู ปของ TEM ที่กาลังขยายต่าจะพบรู พรุ น
ขนาดเมโซพอร์ ที่ไม่เชื่ อมต่อกัน อยู่ในช่ องว่างระหว่างอนุ ภาคซิ ลิกาที่
ซ้อนทับกัน เป็ นจานวนมาก สอดคล้องกับการตรวจสอบด้วยเครื่ องมื อ
วิเคราะห์พ้ืนผิวจาเพาะ (N2-sorption) ที่พบรู พรุ นขนาดใหญ่ (2.6-3.0 นา
โนเมตร) และยังพบว่าอนุ ภาคนาโนเหล่ านี้ จะอยู่บริ เวณพื้นผิวภายนอก
ซึ่ ง เป็ นข้อแตกต่ างระหว่า งพื้ น ผิ ว BET และพื้ น ผิ ว ของไมโครพอร์
นอกจากนี้ รูป TEM ที่กาลังขยายสู งแสดงให้เห็ นถึงการเชื่ อมต่อกันของ
ไมโครพอร์ ดว้ ยโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็ นแบบเดียวกัน
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รู ปที่ 3 พบว่าการกระจายตัวของรู พรุ นของซิ ลิกาซี โรเจลจาก
การเตรี ยมโดยไม่เติมกรดอะซิ ติก มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นหลายขนาด โดย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู พรุ นเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 นาโนเมตร 1.0 นาโน
เมตร และ 2.6 นาโนเมตร และเมื่ อเพิ่มปริ มาณกรดอะซิ ติกจะทาให้
สัดส่วนของไมโครพอร์ (0.5 นาโนเมตร) ลดลง ขณะที่ยอดกราฟบริ เวณรู
พรุ นขนาดกลาง (1.0 นาโนเมตร) จะสู งกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้เติมกรดอะ
ซิ ติกซึ่ งแสดงถึ งโครงสร้ างของรู พรุ นที่ มีล ักษณะแบบเดี ยวกัน และยัง
พบว่ารู พรุ นที่มีขนาดใหญ่ (2.6 นาโนเมตร) จะเปลี่ยนไปเป็ นขนาดใหญ่
(3.0นาโนเมตร) อย่างช้าๆ เมื่อเพิม่ ปริ มาณกรดอะซิติกเป็ น 6 มิลลิลิตร

CO at 35 C
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รู ปที่ 4 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่ องกราด (SEM) ของซิ
ลิกาซี โรเจลที่สงั เคราะห์โดยใช้กรดอะซิ ติกปริ มาณ 6 มิลลิลิตร

รู ปที่ 5 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่ องผ่าน (TEM)
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รู ปที่ 6 (a) การดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของซิ ลิกาซี โรเจลตัวอย่าง
MMS-6 (b) ตัวอย่าง MMS-6 แสดงให้เห็นถึงการผันกลับได้
การทดสอบโดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทางความร้ อน (TGA)
ซึ่งน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีการไหลผ่านก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
คื อปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกดู ด ซับได้ โดยน้ าหนักเริ่ มต้น
ของสารตัวอย่างที่ 100 เปอร์ เซ็นต์ ให้ความร้อนไปที่ 110 องศาเซลเซี ยส
พร้ อ มไหลผ่ านก๊ า ซอาร์ ก อน 99.99% น้ า หนัก จะลดลงเนื่ อ งจากน้ า ที่
ระเหยออกไป เมื่อน้ าหนักคงที่ลดอุณหภูมิมาที่ 35 องศาเซลเซี ยสพร้อม
ไหลผ่า นก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จะเห็ น การเปลี่ ยนแปลงน้ าหนัก ที่
เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อการดูดซับคงที่
ทาการคายซับ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่อุณหภู มิ 110 องศาเซลเซี ยส

จากนั้นทาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่ องที่อุณหภูมิ 55
และ 75 องศาเซลเซี ยสตามลาดับ และเมื่อพิจารณารู ปที่ 6 (b) ตัวอย่าง
MMS-6 แสดงให้เห็นถึงการผันกลับได้และความเสถี ยรของการดูดซับ
และคายซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพระหว่างที่มีการ
ทาซ้ าเช่นเดียวกันถึง 5 ครั้งที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

35 oC

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์นาโนเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจยั โครงงาน
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6. เอกสารอ้ างอิง
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คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับ ได้ลดลงอย่างมี นัยยะ เมื่ อเพิ่มอุณหภูมิใ น
การดูดซับ เนื่ องจากแรงกระทาที่อ่อนลงระหว่างก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
และพื้นผิวของซิ ลิกาซี โรเจล นอกจากนั้นซิ ลิกาซี โรเจลที่สังเคราะห์ได้
แสดงให้เห็ นถึ งการนากลับมาใช้ใหม่ได้และมีความเสถี ยรในการดูดซับ
และคายซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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รู ปที่ 7
ผลก ระ ทบ ของอุ ณ ห ภู มิ ที่ มี ผ ลต่ อ ก ารดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของตัวอย่างทั้งหมด
รู ปที่ 7 พบว่าปริ มาณการดูดซับของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เพิ่มขึ้ นเมื่ อเพิ่มปริ มาณของกรดอะซิ ติกที่ ใ ช้ใ นการสังเคราะห์ และยัง
สอดคล้องกับโครงสร้างของรู พรุ นที่มีลกั ษณะเดี ยวกันสู งและมีปริ มาณ
ของหมู่ไซลานอลจานวนมาก จากการคานวณพบว่า MMS-6 มีปริ มาณ
การดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่สูงที่ สุด (83.9mgCO2/gsorbent) ที่ 35
องศาเซลเซี ย ส และเมื่ อ พิ จ ารณาอุ ณ หภู มิ ใ นการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
ค า ร์ บ อ น ไ ด ออ ก ไซ ด์ ที่ สู ง สั ง เ ก ตว่ า ปริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ล ดลงอย่างมี นัยยะเมื่ ออุ ณ หภู มิก ารดู ด ซับ สู งขึ้ น
แม้วา่ จะมีหมู่ไซลานอลจานวนมากกระจายตัวอยูบ่ นพื้นผิวของซิ ลิกาซี โร
เจล ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า ที่อุณหภูมิการดู ดซับที่สูง จะทาให้ความ
แข็ง แรงของแรงแวนเดอร์ วาล (van der Waals’) ระหว่ างก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และหมู่ไซลานอลบนพื้นผิวของซิ ลิกาซี โรเจลลดลง

4. สรุปผลการทดลอง
การสังเคราะห์ซิลิกาซี โรเจลที่มีพ้ืนที่ผิวและโครงสร้ างของรู
พรุ นที่มีลกั ษณะแบบเดี ยวกันสู งและการมีหมู่ไซลานอลจานวนมาก โดย
การใช้กรดไฮโดรลิ กและกรดอะซิ ติกผ่านกระบวนการ โซล-เจล พบว่า
การสังเคราะห์ซิลิกาซีโรเจลที่มีการเติมกรดอะซิติก 6 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ
การดู ด ซับ ต่ า สามารถดู ดซับ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ได้สู งสุ ด (83.6
mgCO2/gsorbent) เนื่ อ งจากมี ห มู่ ไ ซลานอลจ านวนมากและลั ก ษณะ
โครงสร้ างของรู พรุ นมี ล ั ก ษณะเดี ยวกั น สู ง พบว่ า ปริ มาณก๊ า ซ

Brinker, C.J.; Scherer, G.W. Sol-Gel Science: The Physics and
Chemistry of Sol-Gel Processing, Academic Press, New
York, 1990.
Chew, T.L.; Ahmad A.L.; Bhatia, S. 2010. Ordered mesoporous silica
(OMS) as an adsorbent and membrane for separation of
carbon dioxide (CO2). Adv. Col. Inter. Sci. 153, p. 43-45.
Gregg, S.J.; Sing, K.S.W. Adsorption, Surface Area and Porosity,
Academic Press, New York, 1982.
Liu, Y.; Ren, W.; Zheng, L.; Yao, X. 1999. New method for making
porous SiO2 thin films, Thin Solid Films. 353, p. 124-128.
Mikhail, R.S.; Brunauer, S. 1975. Some remarks on pore structure
analyses, J. Colloid Interface Sci. 52, p. 626-627.
Neimark, A.V.; Ravikovitch, P.I.; Vishnyakov, 2000, A. Adsorption
hysteresis in nanopores, Phys. Rev. E, 62 R1493-R1496.
Song C., 2006. Global Challenges and strategies for control, conversion
and utilization of CO2 for sustainable development involving
energy, catalysis, adsorption and chemical processing.
Catalyst Today. 115, p. 2-32.
Witoon, T., Chareonpanich M.; Limtrakul, J. 2008. Synthesis of
bimodal porous silica from rice husk ash via sol-gel process
using chitosan as template. Materials Letters. 62, p. 1476–
1479.

