นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยแมกนีเซียมออกไซด์
ทีด่ ดั แปลงพื้ นผิวด้วยเอมีน
ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ * และอุไรวรรณ ขุนจันทร์

CO2 Adsorption from Biogas using Amine-surface-modified MgO
Preecha Kasikamphaiboon and Uraiwan Khunjan
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ไทย 94000
Department of Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand 94000
*Corresponding autho: preecha.kas@psu.ac.th

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ
แก๊ ส ชี ว ภาพซึ่ งถื อ เป็ นแหล่ ง พลั ง งานทดแทนที่ ย่ั ง ยื น มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก คื อ มี เ ทน(CH4) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ค่าความร้ อนที่ได้ จากการเผาไหม้ แก๊สชีวภาพจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้ มข้ นของ
CH4 ดังนั้น การกาจัด CO2 ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพจะทาให้ ค่าความร้ อนของแก๊สมีค่าสูงขึ้น งานวิจัย
นี้ ศึกษาการดัดแปลงพื้นผิวแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ด้ วยโมโนเอทาโนลามีน (MEA) และนาไปใช้ ในการดูดซับ CO2
ในแก๊สชีวภาพ โดยการสังเคราะห์ MgO แล้ วดัดแปลงด้ วย MEA เพื่อให้ มีปริมาณ MEA เท่ากับ 0 10 20 และ 30%
โดยนา้ หนัก การทดลองดูดซับ CO2 ทาโดยใช้ แก๊สชีวภาพสังเคราะห์ซ่ึงมี CO2 เข้ มข้ น 30% ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่
ผิวและขนาดรูพรุนของตัวดูดซับที่เตรียมได้ มคี ่าลดลงตามสัดส่วนของ MEA ที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดซับ CO2
ของ MgO ที่ มี MEA 0 10 20 และ 30% โดยน้ า หนั ก มี ค่ า เท่ า กั บ 18.34 35.36 61.57 และ 49.78 มก./ก.
ตามลาดับ ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า MgO ที่ดดั แปลงพื้นผิวด้ วย MEA สามารถดูดซับ CO2ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สชีวภาพ โมโนเอทาโนลามีน แมกนีเซียมออกไซด์ การดูดซับ
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Abstract
Biogas, a renewable and sustainable energy source, primarily consists of methane (CH4) and carbon
dioxide (CO2). The energy content of biogas is directly proportional to the methane concentration and, therefore,
can be increased by removing carbon dioxide in the upgrading process. This work presents the surface modification
of MgO with amine and its application for CO2 adsorption from biogas. MgO was synthesized and then loaded with
monoethanolamine (MEA) to obtain final products containing 0, 10, 20 and 30% MEA by weight. Adsorption of
CO2 was performed using simulated biogas containing 30% CO2. It was found that surface area and pore diameter
of the synthesized adsorbents decreased with increasing MEA loading. CO2 adsorption capacities of MgO with 0,
10, 20 and 30% MEA were 18.34, 35.36, 61.57 and 49.78 mg/g, respectively. The results showed that MgO
modified with MEA effectively removed CO2 from the gas streams.
Keywords: carbon dioxide, biogas, monoethanolamine, magnesium oxide, adsorption
บทนา
แก๊สชีวภาพ เป็ นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนาของเสีย เช่ น มูลสัตว์ นา้ เสียจากฟาร์มปศุสัตว์ นา้ เสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้ เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในสภาวะไร้ ออกซิเจน (Anaerobic digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด องค์ประกอบหลักของแก๊สชีวภาพ คือ แก๊สมีเทน
(CH4) ประมาณร้ อยละ 60-70 ซึ่งเป็ นแก๊สที่ติดไฟ จึงนาไปใช้ เป็ นพลังงานทดแทนได้ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) ประมาณร้ อยละ 30-40 นอกจากนี้ยังประกอบด้ วยแก๊สอื่น ๆ เช่น แก๊สไฮโดรเจน (H2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) ประมาณร้ อยละ 1-3 (Lombardi and Carnevale, 2013 and Rasi et al., 2007) ซึ่งเป็ นแก๊สที่ไม่ติดไฟ ดังนั้น
คุณสมบัติของแก๊สชีวภาพจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแก๊สมีเทน หากแก๊สชีวภาพประกอบด้ วยมีเทนร้ อยเปอร์เซนต์ จะให้
ความร้ อนเท่ากับ 35.8 เมกะจูล/ลบ.ม.
ปั จจุ บันประเทศไทยมีการผลิตแก๊สชีวภาพมากขึ้นและสามารถนามาใช้ ประโยชน์ท้ังในระดับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนและลดการนาเข้ าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มรี าคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การนาแก๊สชีวภาพ
มาใช้ ประโยชน์ยังอยู่ในวงจากัด เนื่องจากแก๊สชีวภาพมีปริมาณมีเทนค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับแก๊สธรรมชาติ ค่าความร้ อน
จากการเผาไหม้ แก๊สชีวภาพจึงไม่สงู พอที่จะนาไปใช้ เป็ นเชื้อเพลิงในยานยนต์ได้ การเพิ่มความเข้ มข้ นของมีเทนในแก๊ส
ชีวภาพสามารถทาได้ โดยการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลง ซึ่งในหลายประเทศได้ มกี ารดาเนินการจนสามารถนา
แก๊สชีวภาพมาใช้ แทนแก๊สธรรมชาติในยานยนต์และเครื่องยนต์ประเภทอื่น ๆ ได้ แล้ ว
การกาจัดคาร์บอนไดออกไซด์
ในแก๊สชีวภาพสามารถทาได้ หลายวิธี และวิธหี นึ่งที่ให้ ประสิทธิภาพสูงคือการดูดซับด้ วยของแข็งซึ่งได้ แก่ ถ่านกัมมันต์ ซี
โอไลต์ และวัสดุมโี ซพอรัส
แมกนีเซียมออกไซด์จัดเป็ นวัสดุมีโซพอรัสที่มีรูพรุนขนาดกลางและมีพ้ ืนที่ผิวค่อนข้ างสูง และมีความ สามารถ
ในการดู ด ซั บสารต่ า ง ๆ ได้ ดี อย่ า งไรก็ต ามการน ามาใช้ ใ นการกาจัด คาร์ บอนไดออกไซด์ยั ง มีข้ อจ ากัด เนื่องจาก
แมกนีเซียมออกไซด์ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแรงทางกายภาพ ทาให้ ปริมาณการดูดซับมีค่าค่อนข้ างต่า การเพิ่ม
ความสามารถในการเลือกจับ (Selectivity) ของแมกนีเซียมออกไซด์ให้ มคี วามจาเพาะเจาะจงกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถทาได้ โดยการดัดแปลงพื้นผิวด้ วยสารอื่นที่มีสมบัติเป็ นด่างอ่อน เช่น สารกลุ่มเอมีน (Amine) ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารดูดซับแมกนีเซียมออกไซด์ท่ดี ัดแปลงด้ วยเอมีนเพื่อใช้ ในการกาจัดคาร์บอนไดออกไซด์
ในแก๊ส ชี ว ภาพสัง เคราะห์ เพื่ อ จะได้ น าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาสารดู ด ซั บ ที่มี ป ระสิท ธิภ าพสูง ส าหรั บ การก าจั ด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. การสังเคราะห์อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์
การสั ง เคราะห์ อ นุ ภ าคแมกนี เ ซี ย มออกไซด์ ท าตามวิ ธี ข อง Kumar and Kumar (2008) โดยละลาย
Mg(NO3)2•6H2O และ Oxalic acid ((COOH)2•2H2O) ในเอทานอลจนได้ สารละลายใส (สารละลายแต่ละชนิดเตรียม
แยกกัน) โดยใช้ อตั ราส่วนโดยโมลของ Mg(NO3)2•6H2O : (COOH)2•2H2O เท่ากับ 1:1 จากนั้นผสมสารทั้ง 2 ชนิด
เข้ าด้ วยกันด้ วยเครื่องกวนแม่เหล็ก จนได้ สารละลายที่เป็ นเจลข้ น คนสารละลายเป็ นเวลา 12 ชั่วโมง นาสารละลายที่ได้ ไป
อบให้ แห้ งที่ 100 oC เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ปฏิกริ ิยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสังเคราะห์เป็ นดังสมการ 1 และ 2 หลังจาก
นั้นบดของแข็งที่เตรียมได้ และร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 270 mesh แล้ วนาไปแคลไซน์ท่อี ุณหภูมิ 600 oC นาน 2 ชั่วโมง
จะได้ อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
Mg(NO3)2•6H2O + (COOH)2•2H2O → MgC2O4•2H2O + 2HNO3 + 6H2O
(1)
MgC2O4•2H2O + 0.5O2 → MgO + 2CO2 + 2H2O
(2)
2. การดัดแปลงพื้นผิวอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ด้วยเอมีน
การดัดแปลงพื้นผิวอนุภาคแมกนี เซียมออกไซด์ด้วยเอมีน ทาโดยการทาให้ เอิบชุ่ม (impregnation) ด้ วยสาระ
ลายลาย Monoethanolamine (MEA) ประยุกต์ตามวิธขี อง Xu et al. (2003) โดยเตรียมให้ อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์
ภายหลังการดัดแปลงแล้ วมีปริมาณของ MEA โดยนา้ หนักเท่ากับ 0, 10, 20, และ 30% วิธกี ารดัดแปลงเริ่มจาก ละลาย
MEA ในเมทานอลให้ ได้ ความเข้ มข้ นต่าง ๆ กัน เพื่อให้ ได้ เปอร์เซ็นต์ของเอมีนตามค่าดังกล่าวข้ างต้ น กวนสารละลายเป็ น
เวลา 15 นาที จนได้ สารลายใส หลังจากนั้นเติมแมกนีเซียมออกไซด์ กวนของผสมต่อไปเป็ นเวลา 30 นาที นาของผสมไป
อบให้ แห้ งที่ 100 oC เป็ นเวลา 3 ชั่ ว โมง และจะใช้ อั ก ษรย่ อ MgO, 10%MEA-MgO, 20%MEA-MgO และ
30%MEA-MgO แทนแมกนีเซียมออกไซด์ท่มี ี MEA ปริมาณ 0, 10, 20, และ 30% ตามลาดับ
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3. การศึกษาลักษณะของอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์
นาอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ท่ดี ดั แปลงและไม่ผ่านการดัดแปลงด้ วยเอมีนมาศึกษาลักษณะด้ วยเทคนิค XRD
ด้ วยเครื่อง X-ray diffractometer และศึกษาการดูดซับแก๊สไนโตรเจนเพื่ อคานวณหาพื้ นที่ผิวจาเพาะแบบ BET และ
ขนาดรูพรุน
4. การศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
การศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทาโดยใช้ แก๊สชีวภาพสังเคราะห์ซ่ึงได้ จากการผสมแก๊ส
CO2 กับแก๊สไนโตรเจน (N2) ในอัตราส่วน 30 : 70 โดยปริมาตร ซึ่งเป็ นปริมาณที่ใกล้ เคียงกับปริมาณ CO2 ที่พบใน
แก๊สชีวภาพโดยส่วนใหญ่ และทาการทดลองตามวิธที ่ดี ดั แปลงจาก Hiyoshi et al. (2004) การทดลองเริ่มด้ วยการบรรจุ
ตัวอย่ าง MgO แต่ละชนิดที่เตรียมได้ ปริมาณ 15 กรัม ลงในคอลัมน์แก้ วขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. สูง 16 ซม.
จากนั้นปล่อยแก๊ส N2 ให้ ไหลผ่านคอลัมน์ด้วยอัตราการไหล 100 มล./นาที เป็ นเวลา 20 นาที เริ่มทดลองการดูดซับ
CO2 โดยปล่อยแก๊สสังเคราะห์ตามอัตราส่วนดังกล่าวข้ างต้ น ผ่านคอลัมน์ด้วยอัตราการไหล 100 มล./นาที วิเคราะห์หา
ความเข้ มข้ นของ CO2 ที่ไหลออกจากคอลัมน์ทุก ๆ 2 นาที จนกระทั่งตัวอย่ างในคอลัมน์ไม่สามารถดูดซับได้ อีกต่อไป
การวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นของ CO2 ในกระแสแก๊สก่อนและหลังการดูดซับทาโดยใช้ เครื่อง Gas Chromatograph ซึ่ง
ประกอบด้ วย TCD detector
ผลการศึกษา
1. ลักษณะของ MgO และ MEA-MgO
อนุภาค MgO ที่สงั เคราะห์ได้ จาก Mg(NO3)2•6H2O และ Oxalic acid ((COOH)2•2H2O) และผ่านการแคล
ไซน์ท่ี 600 oC เมื่อนามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ได้ ผลดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นได้ ว่า XRD pattern ของตัวอย่างมี
พีคหลักที่ตาแหน่ง 2 Theta เท่ากับ 37o, 43o, 62o, 74o และ 79o ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของผลึก MgO จึงสามารถ
ยืนยันได้ ว่า ตัวอย่างที่สงั เคราะห์ได้ เป็ นผลึกของ MgO
เมื่อนา MgO มาดัดแปลงพื้ นผิวด้ วย MEA ปริมาณต่ าง ๆ กัน แล้ วนาไปศึกษาการดูดซับและคายแก๊ส N2
ได้ ผลดังแสดงในรูปที่ 2 และเมื่อนาข้ อมูลไอโซเทอมการดูดซับของ MgO แต่ละชนิดมาคานวณหาพื้นที่ผิว ปริมาตร รู
พรุนและขนาดรูพรุน ได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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รูปที่ 2 Adsorption-desorption isotherms ของ MgO และ MEA-MgO
ตารางที่ 1 Surface area, pore volume และ average pore diameter ของ MgO และ MEA-MgO
Adsorbent

BET surface area
(m2/g)
207
118
54
23

MgO
10% MEA-MgO
20% MEA-MgO
30% MEA-MgO

pore volume
(cm3/g)
0.65
0.49
0.36
0.18

pore diameter
(nm)
5.2
3.5
2.7
1.6

2. การดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ผลการทดลองดูดซับ CO2 ในแก๊สชีวภาพสังเคราะห์ เป็ นดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดง Breakthrough curve ของ MgO ที่
มีร้อยละของ MEA แตกต่างกัน โดยที่ C/C0 คือ อัตราส่วนของความเข้ มข้ นของ CO2 ภายหลังการดูดซับ (มก./ล.) ต่อ
ความเข้ มข้ นของ CO2 เริ่มต้ น (มก./ล.) เมื่อนาข้ อมูล Breakthrough curve มาคานวณค่าความสามารถในการดูดซับ
(q) พบว่ า มี ค่ า เท่ า กับ 18.34, 35.36, 61.57 และ 49.78 มก.CO2/ก. ส าหรั บ MgO, 10% MEA-MgO, 20%
MEA-MgO และ 30% MEA-MgO ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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รูปที่ 3 Breakthrough curves ของ MgO และ MEA-MgO สาหรับการดูดซับ CO2
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการดูดซับ CO2 ของ MgO and MEA-MgO
Adsorbent

Adsorption capacity
(mg CO2/g)
18.34
35.36
61.57
49.78

MgO
10% MEA-MgO
20% MEA-MgO
30% MEA-MgO

เมื่อนา MgO ทั้ง 4 ชนิดที่ผ่านการใช้ งานครั้งที่ 1 มาฟื้ นฟูสภาพโดยการนาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 100 oC เป็ นเวลา
1 ชั่วโมง แล้ วนามาทดลองดูดซับ CO2 ด้ วยวิธกี ารเช่นเดิม ซา้ หลาย ๆ ครั้ง ได้ ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4

Adsorption capacity (mg/g)
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รูปที่ 4 ความสามารถในการดูดซับ CO2 ของ MgO และ MEA-MgO เมื่อมีการใช้ ซา้
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อภิปรายผลการศึกษา
จากรูปที่ 2 ไอโซเทอมการดูดซับของตัวอย่าง MgO ชนิดต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีของ
MgO ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง เส้ นกราฟการดูดซับ (adsorption) และการคาย (desorption) จะไม่ซ้อนทับกันในช่วงความ
ดัน P/P0 ระหว่าง 0.50 ถึง 0.85 ซึ่งเรียกว่าการเกิดฮิสเทอรีซิสลูป (Hysteresis loop) เนื่องจากเกิดการควบแน่นของ N2
ในรูพรุนในช่ วงของการดูดซับ ทาให้ การคายเกิดขึ้นได้ ยากกว่ าเนื่องจากต้ องเอาชนะแรงคะปิ ลารี ฮิสเทอรีซิสลูปที่
เกิดขึ้นในไอโซเทอมของการดูดซับเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นกับวัสดุท่มี รี พู รุนขนาดกลางคือ มีขนาดรูพรุนระหว่าง 2 ถึง
50 นาโนเมตร (Chatti et al., 2009) ดังนั้น จึงสามารถบอกได้ ว่า MgO ที่สังเคราะห์ได้ มีรูพรุนขนาดกลาง สาหรับ
ตัวอย่ างของ 10%MEA-MgO และ 20%MEA-MgO ซึ่งเส้ นกราฟไอโซเทอร์มอยู่ ต่ ากว่ าของ MgO ลงมาตามลาดับ
แสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถในการดูดซับ N2 โดยรวมน้ อยกว่า MgO ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง และพบว่าเกิดฮิสเทอรีซิส
ลูปด้ วยเช่ นกัน แต่มีลักษณะที่แคบกว่ า ซึ่งบ่งบอกให้ ทราบว่ า 10%MEA-MgO และ 20%MEA-MgO มีรูพรุนขนาด
กลางแต่ เล็กกว่ ารูพรุนของ MgO เมื่อพิ จารณาเส้ นกราฟของ 30%MEA-MgO ซึ่งมีปริมาณของ MEA อยู่ มากที่สุด
พบว่า มีความสามารถในการดูดซับ N2 โดยรวมต่าที่สดุ และไม่มีฮิสเทอรีซิสลูปเกิดขึ้น นั่นคือ เส้ นกราฟการดูดซับและ
การคายซ้ อนทับกันพอดี ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของวัสดุท่มี รี พู รุนน้ อย
ผลการคานวณพื้นที่ผิว ปริมาตรรูพรุนและขนาดรูพรุนของ MgO แต่ละชนิดในตารางที่ 1 ช่วยยืนยันข้ อสรุปที่
ได้ จากรูปที่ 2 เป็ นอย่างดี จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ ว่า MgO มีพ้ ืนที่ผวิ จาเพาะแบบ BET สูงที่สดุ (207 ตร.ม./ก.) และ
พื้นที่ผิวมีค่าลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพิ่มขึ้น โดยที่ 30%MEA-MgO มีพ้ ืนที่ผิวต่าที่สุด สาหรับปริมาตรรูพรุนและ

ขนาดรูพรุนเฉลี่ยก็มีแนวโน้ มในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ผิว คือ ลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาขนาดรู
พรุนพบว่ า MgO, 10%MEA-MgO และ 20%MEA-MgO เป็ นวัสดุท่ีมีรูพรุนขนาดกลางและ 30%MEA-MgO มีรู
พรุนขนาดเล็ก (น้ อยกว่า 2 นาโนเมตร) การดัดแปลง MgO ด้ วย MEA จะทาให้ MEA ไปจับอยู่พ้ ืนผิวและภายในรูพรุน
ของ MgO ส่งผลให้ พ้ ืนที่ผวิ ปริมาตรรูพรุนและขนาดรูพรุน มีค่าลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพิ่มขึ้น
จากรูปที่ 3 จะเห็นว่า Breakthrough curve ของ MgO ทั้ง 4 ชนิด มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน คือ ในช่วงแรก ๆ ของ
การดูดซับ ค่า C/C0 มีค่าต่ามาก นั่นคือ CO2 ในแก๊สสังเคราะห์ถูกดูดซับจนเกือบหมด และเมื่อการดูดซับดาเนินไป
จนถึงระยะเวลาหนึ่ง ค่า C/C0 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีค่าประมาณ 1 (ความเข้ มข้ นภายหลังการดูดซับเท่ากับความ
เข้ มข้ นเริ่มต้ น) แสดงให้ เห็นว่า การดูดซับถึงจุดอิ่มตัว คือไม่สามารถดูดซับ CO2 ได้ อกี ต่อไป อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา
การถึงจุดอิ่มตัว (Breakthrough time) ของ MgO แต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน กล่าวคือ MgO มีค่า Breakthrough time
น้ อยที่สดุ ถัดมาคือ 10%MEA-MgO และ 30%MEA-MgO ในขณะที่ 20%MEA-MgO มีค่า Breakthrough time มาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณาค่าความสามารถในการดูดซับ (q) ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า
มีแนวโน้ มเช่นเดียวกันกับ
ค่า Breakthrough time นั่นคือ MgO มีค่า q ต่าที่สดุ (18.34 มก.CO2/ก.) ถัดมาคือ 10%MEA-MgO และ 30%MEAMgO โดยที่ 20% MEA-MgO มี ค่ า q สู ง ที่ สุ ด (61.57 มก.CO2/ก.) อนุ ภ าค MgO ที่ ไ ม่ ผ่ า นการดั ด แปลงมี
ความสามารถในการดูดซับ CO2 ในระดับหนึ่ง ซึ่งกลไกการดูดซับโดยส่วนใหญ่จะใช้ แรงทางกายภาพเมื่อมีการดัดแปลง
พื้นผิวด้ วย MEA จะทาให้ กลไกการดูดซับเปลี่ยนแปลงไป โดย MEA ที่จับอยู่บนพื้นผิวของ MgO จะดูดซับ CO2 ดัง
สมการ 3 (Chatti et al., 2009) ซึ่งเป็ นการดูดซับทางเคมีและมีความจาเพาะเจาะจงมากกว่าการดูดซับทางกายภาพ จึง
ส่งผลให้ MgO ที่ดดั แปลงด้ วย MEA มีความสามารถในการดูดซับ CO2 สูงขึ้น
2RNH2 + CO2 → RNHCOO- + RNH3+
(3)
เป็ นที่น่าสังเกตว่ า Breakthrough time และ q มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ MEA ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 0 ถึง 20% แต่
เมื่อ MEA เพิ่มขึ้นถึง 30% ค่าทั้งสองดังกล่าวกลับลดลง สาเหตุท่เี ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก MEA ที่มปี ริมาณมากเกินไป
จะไปจับอยู่บนพื้นผิวและรูพรุนของ MgO ทับซ้ อนกันหลายชั้นทาให้ พ้ ืนที่ผิวและปริมาตรรูพรุนมีค่าลดลง (ตารางที่ 1)
และ MEA ที่ถู ก ทับ ซ้ อ นอยู่ ด้ า นล่ า งก็ไ ม่ ส ามารถที่จ ะดู ด ซั บ CO2 ได้ ดั ง นั้ น การเพิ่ ม ปริ ม าณ MEA จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูดซับจนถึงระดับหนึ่งเท่านั้น หากมี MEA มากเกินไปก็จะทาให้ ประสิทธิภาพในการดูดซับลดลงได้
จากผลการทดลองในรูปที่ 4 จะเห็นว่า ในกรณีของ MgO ความสามารถในการดูดซับ (q) เมื่อนามาใช้ ซา้ ใน
ครั้งที่ 2 ถึง 6 แทบไม่ลดลงจากครั้งแรกเลย แสดงให้ เห็นว่าการฟื้ นฟูสภาพเกิดขึ้นค่อนข้ างสมบูรณ์ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจ
เนื่องจาก กลไกการดูดซับเป็ นแบบกายภาพซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง MgO กับ CO2 มีค่าค่อนข้ างต่า ดังนั้นการฟื้ นฟู
สภาพที่อณ
ุ หภูมิ 100 oC จึงทาให้ CO2 หลุดออกจากโครงสร้ างของ MgO ได้ เกือบสมบูรณ์ แต่ในกรณีของ MEA-MgO
ค่า q ในครั้งที่ 2 จะลดลงจากครั้งที่ 1 อย่ างเห็นได้ ชัดโดยเฉพาะ 20%MEA-MgO และ 30%MEA-MgO ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ว่า การดูดซับ CO2 บน MEA-MgO เป็ นการดูดซับทางเคมีเป็ นหลัก การดูดซับทางเคมีเป็ นการดูดซับที่มีแรงยึด
เหนี่ยวสูง การฟื้ นฟูสภาพที่อณ
ุ หภูมิ 100 oC อาจจะยังไม่สงู พอที่จะทาให้ CO2 หลุดออกจากตัวดูดซับได้ อย่างสมบูรณ์ จึง
ทาให้ มี CO2 เหลือค้ างอยู่ ส่งผลให้ ค่า q ในการใช้ งานครั้งที่ 2 มีค่าต่ากว่าครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตาม ในการใช้ ซา้ ในครั้งที่ 2 ถึง
6 ค่า q มีค่าค่อนข้ างคงที่ แสดงให้ เห็นว่าปริมาณ CO2 ที่เหลือค้ างอยู่บน MgO มีความสมดุล คือไม่เพิ่มขึ้นอีก
จากผลการทดลองการดูดซับ CO2 ซึ่งพบว่า 20% MEA-MgO มีความสามารถในการดูดซับสูงที่สดุ (ตารางที่
2) หากนาตัวดูดซับดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ โดยขยายขนาดของคอลัมน์ให้ ส ามารถบรรจุตวั ดูดซับได้ ประมาณ 3000 กรัม
และอาศัยข้ อมูล Breakthrough curve (รูปที่ 3) และป้ อนแก๊สชีวภาพที่ประกอบด้ วย CO2 ประมาณ 30% ด้ วยอัตราการ
ไหล 1 ลิตร/นาที จะสามารถคานวณได้ ว่า คอลัมน์ท่บี รรจุตัวดูดซับจะใช้ งานต่อเนื่องได้ นานประมาณ 15 ชั่วโมง และ
สามารถบาบัดแก๊สชีวภาพได้ ประมาณ 900 ลิตร เมื่อตัวดูดซับหมดสภาพจะต้ องให้ ความร้ อนแก่ตัวดูดซับดังกล่าวเพื่อ
กาจัด CO2 ออกไป แล้ วจึงนากลับมาใช้ ซา้ ได้ อกี ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้ งานจริงอาจจะต้ องมีคอลัมน์ 2 คอลัมน์ เพื่อให้
ใช้ งานสลับกันในขณะที่อกี คอลัมน์หนึ่งอยู่ในระหว่างการให้ ความร้ อนเพื่อกาจัด CO2
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สรุปผลการศึกษา
อนุภาค MgO ที่สงั เคราะห์ได้ มีพ้ ืนที่ผิว 207 ตร.ม./ก. และมีรูพรุนขนาดกลางคือ 5.2 นาโนเมตร แม้ ว่าการ
ดัดแปลงพื้นผิวด้ วย MEA ปริมาณต่าง ๆ จะทาให้ MgO มีพ้ ืนที่ผวิ และขนาดรูพรุนลดลง แต่กลับช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ มากขึ้น โดยพบว่า 20%MEA ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับได้ มากที่สดุ
คือ เพิ่มจาก 18.34 (0%MEA) ไปเป็ น 61.57 มก./ก. การนา MEA-MgO มาฟื้ นฟูสภาพและนากลับมาใช้ ซา้ พบว่า
ประสิทธิภาพการดูดซับลดลงเล็กน้ อยในครั้งที่ 2 แต่ในครั้งต่อ ๆ ไปประสิทธิภาพมีค่าค่อนข้ างคงที่ แสดงให้ เห็นว่ า
MEA-MgO เป็ นวัสดุท่มี เี สถียรภาพในการใช้ เป็ นสารดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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