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relative humidity by saturated salt solution to generate the desired

บทคัดย่อ
โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการดูดซับน้้าของ

level of relative humidity. The correlation between the equilibrium

โมเลกุล่าร์ซีฟ (Molecular sieve) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ ซีโอไลต์-เอ ที่

moisture content and relative humidity over a range of 18.0-

อุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส โดยมีก ารเปลี่ยนแปลงความชื้น

99.0%.The result shows that adsorption isotherm is type II which

สัมพัทธ์ 6 ค่าในแต่ละอุณหภูมิ ตัวอย่างโมเลกูล่าร์ซีฟที่ใช้ในการทดลอง

demonstrate the molecular sieve has no pore or wide pore size and

น้ า มาจากบริ ษั ท กรุ ง เทพซิ น ธิ ติ ก ส์ จ้ า กั ด ซึ่ ง ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต

multilayer adsorption. It can’t be explained by Langmuir equation but it

อะเซทิลีน การทดลองจะน้าโมเลกุล่ าร์ซีฟ 4 กรัม มาทดสอบเพื่อหา

can be explained by Freundich or BET. Especially at low relative

ความชื้ น สมดุ ล ในตู้ ค วบคุ ม ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ แ ละอุ ณ หภู มิ ควบคุ ม

humidity can be explained well by BET.

ความชื้ น ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 18.0-99.0% โดยใช้ ส ารละลายเกลื อ อิ่ ม ตั ว และ
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ควบคุ มอุ ณหภูมิ โดยใช้ชุด ควบคุ มอุ ณหภูมิ ผลการทดลองจะแสดงใน
รูปแบบไอโซเทอร์ม การดูดซับ ซึ่งได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น

1.บทน้า
ซีโอไลต์เป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต มีคุณสมบัติในการ

สัมพัทธ์และปริมาณความชื้นสมดุล ไอโซเทอร์มที่ได้จากการทดลองเป็น

ใช้งานโดยทั่วไป คือ เป็นตัวแลกเปลี่ยน (ion exchange) ตัวเร่งปฏิกิริยา

แบบชนิดที่ II ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโมเลกุล่าร์ซีฟที่ไม่มีรูพรุนหรือมีรู

(catalysis) และ เป็นตัวดูดซับ (adsorption) โครงสร้างของซีโอไลต์เป็นรู

พรุนขนาดใหญ่ เกิดการดูดซับแบบหลายชั้น ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วย

พรุนเรียงตัวกัน อย่างเป็นระเบียบ สามารถดูดซับโมเลกุล ของน้้าได้ โดย

สมการแลงเมียร์ แต่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการฟรุนด์ลิชหรือสมการ

โครงสร้างของซีโอไลต์ไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณความชื้นในซีโอไลต์จะ

BET แต่ ส มการฟรุ น ด์ ลิ ช สามารถอธิ บ ายการดู ด ซั บ ในช่ ว งความดั น

เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบ ซึ่งการหาสภาวะที่

สัมพัทธ์ที่กว้างกว่า เพราะสมการ BET มีข้อจ้ากัดคือสามารถอธิบายการ

เหมาะสมของการดูดซับเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการผลิตที่

ดูดซับในช่วงความดันสัมพัทธ์ต่้า

ต้องการดูดซับน้้าในระบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ค้าส้าคัญ: ไอโซเทอร์มของการดูดซับ, ซีโอไลต์-เอ, การดูดซับ
Abstract
This project studies the adsorption of water in molecular
sieve in which the main element is zeolite A at temperature of
30oC and 40oC. It varies 6 relative humidities (%RH) for each
temperature. The samples of molecular sieve sample are used in
Acetylene process from Bangkok synthetics Co., Ltd. For each test, a
samples 4 g of molecular sieve are tested in order to equilibrium
moisture content in chamber which is controlled temperature and

ไอโซเทอร์มใช้อธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างปริมาณ
ของสารดูดซับและปริมาณของสารที่ถูกดูดซับ (McCabe, 2005) ซึ่งมีอยู่
หลายแบบเช่น สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) สมการฟรุนด์ริช
(Freundlich Isotherm) และ สมการ BET (Brunauer-Emmett-Teller
Isotherm) (Brunauer , 1940) โดยโครงงานวิจัยนี้ท้าการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการดูดซับความชื้นของโมเลกุล่าร์ซีฟทางการค้า 3 ชนิดได้แก่
UOP-3A, Zeochem และ Merck (beads) ซึ่งใช้ใ นกระบวนการผลิต
อะเซทิลีน โดยการทดลองจะควบคุมอุณหภูมิที่ 30 และ 40 องศาเซลเซียส
มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ที่แตกต่างกัน 6 ค่าอยู่ในช่วง

1

18-99% ซึ่งควบคุมโดยสารละลายเกลืออิ่มตัว (Hong, 2002) และน้าผลการ

โซเดียมไนไตรต์ (NaNO2), โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และ โพแทสเซียมไน

ทดลองมาสร้า งไอโซเทอร์ม การดู ดซับ แล้วพิจ ารณาว่า แบบจ้า ลองใด

เตรต (KNO3) เตรียมเช่นเดียวกับสารละลายเกลือลิเทียมคลอไรด์

สามารถอธิบายการดูดซับได้ดีที่สุด เพื่อใช้อธิบายความสามารถในการดูด

เตรี ย มตู้ ค วบคุ ม ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ แ ละอุ ณ หภู มิ (ภั ท รณั ฏ ฐ์ ,

ซับความชื้นของโมเลกุล่าร์ซีฟทั้ง 3 ชนิด

2009) เปิดเครื่องท้าความร้อนในตู้ชั้นนอกและเครื่องท้าความร้อนใต้ถาด

2.เครื่องมือและวิธีการทดลอง
2.1 เครื่องมือและสารเคมี

น้้าเกลือ รอจนกว่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในตู้คงที่ อุณหภูมิที่

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Chamber) ท้าจาก
อะคริลิก มี 2 ชั้น โดยชั้นนอกกว้าง 45 ซม. ยาว 70 ซม. และสูง 35 ซม.
ชั้นในกว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม.และสูง 30 ซม. มีอุปกรณ์ให้ความร้อนที่มี
ก้าลัง 500 และ 350 วัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างตู้ชั้นนอกและชั้นใน จะให้ความ
ร้อนโดยการแผ่รังสี โดยมีพัดลมพัดลม AC 2 ตัว SUNON 220-240V
50/60 HZ เป็นตัวกระจายความร้อนให้อุณหภูมิในการทดลองสม่้าเสมอ
ตู้ อ บรุ่ น Beschickung-Loading Model 100-800 ผลิ ต โดยบริ ษั ท
MEMMERT ชุดเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ พัดลม DC 1 ตัว ACA 12
V 0.2 A ส้าหรับกระจายความชื้น ตัวแปลงไฟ (adapter) รุ่น FSPO481AD101C ผลิตโดย FSP GROUP INC. สายไฟฮีตเตอร์ (Heat tracing)
และตัวควบคุมอุณหภูมิ โถดูดความชื้น (Desiccator), เครื่องให้ความร้อน
และกวนแบบแท่งแม่เหล็ก รุ่น HTS-1003 ผลิตโดยบริษัท LMS, เครื่องชั่ง
ทศนิยม 4 ต้าแหน่งรุ่น ME-210250 ผลิตโดยบริษัท METTLER TOLEDO
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrotherm) รุ่น TH-02 ผลิตโดย DIGICON
จานพลาสติกส้าหรับใส่สารตัวอย่างและฝาปิด และถาดใส่สารละลายเกลือ
อิ่มตัว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 5 ซม.) ท้าจากสเตนเลส

เครื่องชั่ง ภายในตู้ค วบคุม อ่านค่ าน้้าหนัก ที่วัดได้จ ากเครื่องชั่ง ทุก ๆ 3

โมเลกุล่าร์ซีฟ จากบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ้ากัด ได้แก่ UOP3A mol sieve, 9 Merck beads k40768 และ Zeochem-3A สารละลายเกลือ
ที่ใช้ คือ NaNO2 และ LiCl ผลิตจากบริษัท Ajax Finechem Pty KNO3 และ
KC2H3O2 ผลิตจากบริษัท Nuplex ประเทศออสเตรเลีย ฃส่วน และ NaCl
คือเกลือดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการใสไอโอดีนลงไป
2.2 วิธีการทดลอง

ใช้คือ 30 และ 40 องศาเซลเซียสตามล้าดับ น้าสารตัวอย่างวางบนจาน
ชั่วโมง จนกว่าจะได้ค่าคงที่ 3 ค่า และน้าค่าที่ได้ไปสร้างไอโซเทอร์มการ
ดูดซับต่อไป
3.ผลการด้าเนินโครงงานและวิจารณ์ผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ
จากตารางที่ 1 พบว่าอัตราส่วนระหว่างซิลิกอนกับอะลูมินาของ
Merck มีค่าน้อยสุด รองลงมาคือ Zeochem และ UOP ตามล้าดับ แสดงว่า
Merck ปริมาณของอะลูมินามีค่ามากเมื่อเทียบกับซิลิกา ซึ่งปริมาณอะลูมิ
นาจะบ่งบอกถึงความเป็นขั้ว (polarity) ดังนั้น Merck จึงเป็นโมเลกูล่าร์ซีฟ
ที่มี ประสิ ทธิ ภาพในการดูด ซับ น้้า ดี ที่ สุด เพราะมีค วามเป็น ขั้ ว สูง ที่สุ ด
รองลงมาคือ Zeochem และ UOP ตามล้าดับ
ตารางที่ 1 อัตราส่วนระหว่างซิลิกอนกับอะลูมินา
อัตราส่วน

UOP-3A

Zeochem

Merck

Si/Al

2.75

2.69

2.24

จากตารางที่ 2 พบว่าพื้นที่ผิวของ Zeochem มีค่ามากที่สุด
เท่ากับ 40 m2/g รองลงมา คือ Merck และ UOP เท่ากับ 37 และ 32 m2/g
ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันมาก ปริมาตรรูพรุน ของ Zeochem เท่ากับ
0.1850 cc/g Merck และ UOP เท่ากับ 0.177 และ 0.125 cc/g ตามล้าดับ
ผลการวิเคราะห์เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของรูพรุน ของ Zeochem มีค่ามาก

น้าสารตัวอย่างปริมาณ 4 กรัมเข้ าตู้อบที่อุณหภูมิ 115 องศา

ที่สุดเท่ากับ 30 นาโนเมตร รองลงมาคือ Merck และ UOP เท่ากับ 20 และ

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อก้าจัดความชื้นที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง

19 นาโนเมตร ตามล้าดับ ซึ่งเป็นขนาดรูพรุนขนาดกลาง (mesopore)

จากนั้นลดอุณหภูมิจนถึง 30 และ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้

เพราะอยู่ในช่วง 2-50 นาโนเมตรซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทั้งสามตัว

โดยใส่ตัวอย่างลงในโถดูดความชื้น

สามารถดูดซับน้้าได้ทุกตัว เพราะน้้ามีขนาดโมเลกุลอยู่ที่ 0.28 นาโนเมตร

เตรียมสารละลายเกลืออิ่มตัวของสารควบคุมความชื้น โดยการ
น้าสารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ละลายในน้้าเปล่าประมาณ 500 มิลลิลิตรที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้แท่งแก้วคนในระหว่างเติมสารลงไป รอ
จนกว่า สารไม่ สามารถละลายได้ อีก จากนั้ น ลดอุ ณหภู มิ โดยตั้ง ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง การเตรียมสารละลาย โพแทสเซียมอะซิเตต (KC2H3O2),

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของสารตัวอย่างการวิเคราะห์สารดูดซับด้วยเทคนิค
Nitrogen Adsorption
คุณสมบัติ
Surface area (m2/g)
Pore volume (cc/g)
Avg. Pore dia. (nm)

Zeochem
40
0.1850
30

3A-EPG
(UOP)
32
0.1250
20

Merck
37
0.177
19
2

จากผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ พบว่า Merck มีประสิทธิภาพ
ได้ดีสุด แม้ว่าพื้นที่ผิวของ Merck จะมีค่าน้อยกว่า Zeochem เนื่องจากทั้ง 3
ตัวอย่างมีอ งค์ ป ระกอบหลั ก คล้ ายกัน พื้นที่ ผิว มีค วามแตกต่า งกัน น้อ ย
เล็กน้อย ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างซิลิกอนกับอะลูมินาจะมีผลต่อการแสดง
ประสิทธิภาพของการดูดซับน้้าได้ดีกว่า
3.2 ไอโซเทอร์มการดูดซับความชืน

รูปที่ 2 ไอโซเทอร์มการดูดซับที่ได้จากการทดลอง a) 30 องศาเซลเซียส
b) 40 องศาเซลเซียส
ปริมาณความชื้นที่ดูดซับจึงมีปริมาณลดลงเมื่ออุณหภูมิสูง ขึ้ น (Hansjurgen, 2003)
จากรูปที่ 2 ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส ในช่วง
ความดันสัมพัทธ์เท่ากับ 0.18 - 0.40 พบว่าปริมาณความชื้นสมดุลของ
Merck มีค่าสูงสุด ส่วน Zeochem และ UOP มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้าใกล้เคียงกัน ช่วงที่ 0.6 - 0.99 พบว่าปริมาณความชื้นสมดุลของ UOP มี
แนวโน้มสูงสุด ส่วน Merck และ Zeochem มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจากกราฟการเปรียบเทียบไอโซเทอร์มที่อุณหภูมิ 30
รูปที่ 1 ไอโซเทอร์มการดูดซับที่ได้จากการทดลอง
a) UOP-3A b) Zeochem และ c) Merck
ไอโซเทอร์มการดูดซับที่ได้จ ากการทดลองทั้ง 3 ตัวอย่างมี

และ 40 องศาเซลเซียสพบว่าในช่วงความชื้ นสัมพัทธ์ต่้าควรเลือกใช้
Merck แต่ถ้าในช่วงความชื้นสูงควรเลือกใช้ UOP เพราะมีประสิทธิภาพใน
การดูดซับน้้าดีที่สุด

ลักษณะคล้ายกับไอโซเทอร์มการดูดซับชนิดที่ II ซึ่งเป็นไอโซเทอร์มที่พบ

3.3 การอธิบายการดูดซับความชืนด้วยแบบจ้าลองการดูดซับ

ในโมเลกุล่าร์ซีฟที่ไม่มีรูพรุนหรือมีรูพรุนขนาดใหญ่ และเป็นการดูดซับ

ตารางที่ 3 แสดงค่า R2 และค่าพารามิเตอร์ ของแบบจ้าลองฟรุนด์ลิชและ

แบบหลายชั้นรูปที่ 1a) ไอโซเทอร์มการดูดซับของ UOP-3A รูปที่ 1b) ไอ
โซเทอร์มการดูดซับของ Zeochem รูปที่ 1c) ไอโซเทอร์มการดูดซับของ
Merck เมื่อดูจากแนวโน้มทั้ง 3 ตัวอย่างพบว่าค่าปริมาณความชื้นสมดุลจะ
แปรผันตรงกับค่าชื้นสั มพัทธ์และที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ความชื้นสมดุลของโมเลกุล่าร์ซีฟ ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตาม

แบบจ้าลอง BET ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ตัวอย่าง

ฟรุนด์ลิช
k
n
R2
UOP-3A 0.262 0.752 0.970
Zeochem 0.368 0.832 0.970
Merck
2.19
1.309
0.921

C
0.052
0.046
0.042

BET
nm
R2
8.080 0.864
7.670 0.743
20.784 0.880

กระบวนการดู ด ซั บ ทางกายภาพ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการคายความร้ อ น
3

ตารางที่ 4 ค่ า R2 และค่ าพารามิเ ตอร์ ของแบบจ้ า ลองฟรุ นด์ ลิ ช และ

ตัวอย่างได้ แสดงว่าเป็นการดูดซับแบบหลายชั้น แต่การดูดซับสามารถ

แบบจ้าลอง BET ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ตัวอย่าง
k
UOP-3A 0.093
Zeochem 0.259
Merck
1.101

ฟรุนด์ลิช
n
R2
C
0.656 0.958 0.035
0.836 0.928 0.024
1.198 0.822 0.024

แบบจ้าลองของแลงเมียร์ไม่สามารถอธิบายการดูดซับของสาร
อธิบายได้ด้วยแบบจ้าลองของฟรุนด์ลิชและ BET แต่แ บบจ้าลองของ

BET
nm
4.174
19.069
32.023

R2
0.891
0.969
0.851

2

จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 UOP-3A ค่า R ของสมการฟรุนด์
ลิชมีค่ามากกว่าของสมการ BET ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส
Zeochem ค่า R2 ของสมการฟรุนด์ลิชมากกว่าของสมการ BET ที่อุณหภูมิ

ฟรุนด์ลิชสามารถอธิบายได้ในช่วงความดันสัมพัทธ์ที่กว้างกว่าเพราะ BET
สามารถอธิบายการดูดซับได้ในช่วงความดันสัมพัทธ์ต่้าเท่านั้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่เอื้องบประมาณในการท้าโครงงานวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง

30 แต่ที่ 40 องศาเซลเซียส ค่า R2 ของสมการ BET มีค่ามากกว่า Merck ค่า
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