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ABSTRACT
The aim of this work was to synthesize zeolite NaA by using microemulsion technique for obtaining smaller
crystalline sizes (with higher surface area) which was used as CO2 adsorbent. Microemulsion is recently used technique for
synthesis nano-sized material which composed of oil, aqueous and emulsifier (surfactant + cosurfactant) phases. The phase
diagram of microemulsion was constructed by using heptane, NaOH solution and CTAB+butanol as oil, aqueous and
emulsifier phases, respectively. The effects of aqueous phase content in the microemulsion system on zeolite NaA properties
were studied. The molar composition of zeolite NaA mixture was 2.6Na2O: 1.4SiO2: 1.0Al2O3: 90.9H2O. The results from
XRD and SEM indicated that the characteristic peaks and cubic-shape morphology of zeolite NaA were observed. The CO2
adsorption capacities of synthesized zeolite NaA exhibited a decreased of CO2 uptake with increased of aqueous phase content
which was due to the growth of aqueous droplets.
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือ เพื่อสังเคราะห์ซีโอไลต์โซเดี ยมเอโดยเทคนิ คไมโครอีมลั ชันเพื่อให้ได้ผลึก
ซีโอไลต์ที่มีขนาดเล็ก (มีพ้นื ที่ผิวมาก) และนาไปใช้เป็ นตัวดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งไมโครอีมลั ชันเป็ นเทคนิ คที่
ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ประกอบด้วยเฟสน้ ามัน, น้ า และอีมลั ซิไฟเออร์ (สารลดแรงตึงผิว) ในงานนี้ ได้
ทาการสร้างแผนภาพไมโครอีมลั ชันโดยใช้เฮปเทน, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และส่ วนผสมระหว่างเซทิลไตร
เมทิ ลแอมโมเนี ยมโบรไมด์และบิ วทานอลเป็ นเฟสน้ ามัน , น้ า และอีมลั ซิ ไฟเออร์ ตามลาดับ และการศึ กษาผลของ
ปริ มาณเฟสน้ าในระบบไมโครอีมลั ชันต่อสมบัติซีโอไลต์โซเดียมเอ โดยซี โอไลต์โซเดียมเอที่สังเคราะห์ได้มีสัดส่ วน
โดยโมล คื อ 2.6Na2O: 1.4SiO2: 1.0Al2O3: 90.9H2O ผลที่ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ก ารเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ก ซ์ และการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบพีคเอกลักษณ์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาทรงลูกบาศก์ของ
ซีโอไลต์โซเดียมเอ รวมทั้งแสดงผลการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของซีโอไลต์โซเดียมเอที่สงั เคราะห์ได้พบว่าปริ มาณ
การดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ลดลงเมื่อปริ มาณเฟสน้ าในระบบไมโครอีมลั ชันเพิ่มขึ้น จึงสรุ ปได้วา่ เกิดขึ้นเนื่ องจาก
ขนาดของหยดน้ าที่เพิ่มขึ้น
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