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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดดว ยวิธีแมแบบจากเศษเปลือกไขเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรม โดยศึกษาอิทธิพลของการใชเอทานอล ไอโซโพรพานอล บิวทานอล และเพนทานอล
เป นแมแบบในการสังเคราะห และศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสังเคราะหตอสมบัติของแคลเซียม
ไฮดรอกไซดที่ผลิตได ผลการศึกษาลักษณะพื้นที่ผิวของแคลเซียมไฮดรอกไซดดวยวิธีการดูดซับแกส
ไนโตรเจนที่ -195 องศาเซลเซี ยส พบว าเสนผ านศูนย กลางเชิงจลนศาสตรของแอลกอฮอลที่ใชเป น
สารแมแบบเปนปจจัยหลักในการเพิ่มพื้นที่ของแคลเซียมไฮดรอกไซด โดยเมื่อสังเคราะหดวยไอโซโพรพานอล
ที่อุณหภูมิหองทําใหไดแคลเซียมไฮดรอกไซดท่มี ีขนาดรูพรุนในระดับกลาง และมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงที่สุด
คือ 47.96 ตารางเมตรตอกรัม ซึ่งสูงกวาพื้นที่ผิวจําเพาะของแคลเซียมไฮดรอกไซดจากการสังเคราะห
ทั่วไป นอกจากนี้ยั งพบว าการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดโดยใชแอลกอฮอลเ ปนแมแบบและ
การกระตุนที่อุณหภูมิสูงสงผลใหพื้นที่ผวิ จําเพาะลดลง ดังนั้นอุณหภูมิการสังเคราะหจึงเปนอีกปจจัยหนึง่
ที่ควบคุมการเกิดพื้นที่ผิวของแคลเซียมไฮดรอกไซด
คําสําคัญ: แคลเซียมไฮดรอกไซด พื้นที่ผิวจําเพาะ เปลือกไข การสังเคราะหแมแบบ
Abstract
In this study, a template synthesis was employed for preparing calcium
hydroxide from industrial eggshell waste. Both effect of template chemicals e.g.
ethanol, isopropanol, butanol and pentanol, and synthesis temperatures on properties
of calcium hydroxide were systematically investigated. The results from N2 adsorption
onto synthesized calcium hydroxide at -195 C indicated that kinematic diameter of
template alcohols played an important roles on specific surface area of synthesized
calcium hydroxide. Synthesis of calcium hydroxide at room temperature using
isopropanol as template exhibited high specific surface area of 47.96 m2/g, which was
higher than conventional synthesized calcium hydroxide. In addition, synthesizing of
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calcium hydroxide and further activation at high temperature led to decrease of specific
surface area of calcium hydroxide.
Keywords: calcium hydroxide, specific surface area, eggshell, template synthesis
บทนํา
แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium hydroxide, Ca(OH)2) ใชเปนสารตัวเติม (filler) และเปน
ตัวเร งปฏิ กิริ ยาชนิ ดหนึ่งที่นิยมใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน (Putkham & Putkham, 2014) จากรายงานการวิจัยยัง
พบวา มี การนํ า แคลเซี ย มไฮดรอกไซดไ ปประยุ ก ตใ ช ทั้งในงานการจับ เก็บ ก า ซคารบ อนไดออกไซด
(carbon dioxide capture) เพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก ใชในกระบวนการกักเก็บพลังงานดวย
กระบวนการเคมีเชิงความรอน (thermochemical energy storage) รวมถึงใชเปนสารทําละลายเพื่อ
ซอมบํารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุดวย (Rodriguez-Navarro et al., 2016) วัตถุดิบในการผลิต
แคลเซียมไฮดรอกไซดโดยทั่วไปไดจากแหลงแคลเซียมคารบอเนตธรรมชาติ เชน หินปูน และโดโลไมค
เปนตน ซึ่งในวัตถุดิบเหลานี้มีแคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate, CaCO3) เปนองคประกอบ
หลัก กระบวนการผลิตโดยทั่ วไปจะนําวัตถุดิบมาเผาที่อุณหภูมิที่สูงกวา 700 องศาเซลเซียส เพื่อให
เกิดปฏิกิริยาแคลซิเนชัน (calcination) เพื่อเปลี่ยนรูปแคลเซียมคารบอเนตเปนแคลเซียมออกไซด
แล ว จึ ง นํ า มาทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ น้ํ า เพื่ อ ให ไ ด แ คลเซีย มไฮดรอกไซด แต จ ากสมบัติ ค วามเป นเบสของ
แคลเซียม-ออกไซดเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําจะทําใหเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและรวดเร็ว ดังนั้นอนุภาคของ
แคลเซียม- ไฮดรอกไซดที่ผลิตไดจากกระบวนการขางตนมีพื้นที่ผิวจําเพาะนอยกวา 7.0 m2/g สงผลให
สมบัติในการเรงปฏิกิริยาเมื่อนําไปใชงานไมดี ปจจุบันจึงมีรายงานการวิจัยในการสังเคราะหแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด เ พื่ อ ให มี ส มบั ติ ข องพื้ น ที่ ผิ ว จํ า เพาะสู ง ขึ้ น โดยใช ส ารหลายชนิ ด ร ว มทํ า ปฏิ กิ ริ ย า เช น
เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) โพลีเอทธิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol, PEG) ไดเอทธิลีน
ไกลคอล (Di-ethylene glycon, DEG) และซิติลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด (Cetyltrimethyl
ammonium bromine, CTAB) เปนตน โดยจะนําสารเหลา นี้มารีฟลักซโ ดยตรงกับกับแคลเซีย ม
ออกไซด หรืออาจผสมกับสารอื่น เชน น้ํา กอนนําไปทําปฏิกิริยากับแคลเซียมออกไซด สารเหลานี้จะทํา
หนาที่เปนแมแบบ (template) ชวยควบคุมโครงสรางของแคลเซียมไฮดรอกไซด โดยการลดความเร็ว
ของการทําปฏิกิรยิ าระหวางแคลเซียมออกไซดกับน้ํา ทําใหเกิดการกอตัวของอนุภาคแคลเซียมไฮดรอก
ไซดอยางเปนลําดับขั้น (hierarchical process) ขึ้นรอบ ๆ สารแมแบบ ทําใหเกิดโครงสรางที่มีรูพรุน
โดยมีสารแมแบบเปนเกสตโมเลกุล (guest molecule) ในรูพรุน กระบวนการนี้สงผลใหไดผลิตภัณฑ
แคลเซียมไฮดรอกไซดที่มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงขึ้น (Darroudi et al., 2016) จากที่กลาวมาขางตนจะพบวา
วัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใชในการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่หมดสิ้น
ดังนั้นการหาแหลงวัตถุดิบทดแทนอื่น ๆ เชน เปลือกไข เปลือกหอย หรือกระดูกปลา รวมถึงการทดลอง
หาวิธีการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดดวยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพื่อใหมีพื้นที่ผิวจําเพาะ
เหมาะสมตอการใชงานในอุตสาหกรรมถือเปนประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน ในการวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคในการนําเปลือกไขเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมาสังเคราะหเปนแคลเซียมไฮดรอกไซด
เนื่องจากเปลือกไขเหลือทิ้งจากบางโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นกวา 660 ตัน/ป ซึ่งตองนําไปกําจัดดวย
การฝงกลบ การฝงกลบนอกจากจะกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมแลว ยังอาจกอใหเกิดความขัดแยง
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ระหวางโรงงานกับชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมอีกดวย ในสวนโครงสรางของเปลือกไขมีแคลเซียม
คารบอเนตเปนองคประกอบหลัก ซึ่งจากการวิจัย Pornchai et al. (2016) และ Ladhan et al.
(2017) พบวาการนําเปลือกไขเหลือทิ้งไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 800 ºC เปนเวลา 1 ชั่วโมงทําใหได
แคลเซียมออกไซดที่มีความบริสุทธิ์กวารอยละ 98 ในการวิจัยนี้จึงไดนําแคลเซียมออกไซดที่ผลิตไดจาก
กระบวนการขางตน ไปสั งเคราะหตอใหไดแคลเซียมไฮดรอกไซดโดยใชแอลกอฮอลเปนสารแมแบบ
โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาอิทธิพลของชนิดแอลกอฮอลและอุณหภูมิการสังเคราะหตอสมบัติของ
แคลเซียมไฮดรอกไซดที่ผลิตได
วิธีดําเนินการวิจัย
1. สารเคมี
สารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี้เปนสารเคมีทางการคา เอทานอล (Absolute ethanol, C2H5OH)
ไอโซโพรพานอล (Absolute Iso-propanol, C2H8O) จากบริษัท Merck และ 1-บิวทานอล 99.4%
(1-Butanol, C4H10O) และ 1-เพนทานอล ≥99% (1-Pentanol, C5H12O) จากบริษัท Fisher Chemical
2. เปลือกไขและการเตรียมแคลเซียมออกไซดจากเปลือกไข
เปลือกไข เหลือทิ้ งไดจากโรงฟกในเครือบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นําเปลือกไขเหลือทิ้งมาลางทําความสะอาดแลวแยกเยื่อและสิ่งสกปรกออกจากเศษเปลือกไขแลวนําไป
ตากแดดจนแหง กอนนําไปเปนวัตถุดิบในการเตรียมแคลเซียมออกไซด การเตรียมแคลเซียมออกไซด
จากเปลือกไขทําตามวิธีของ Pornchai et al. (2016) และ Ladhan et al. (2017) มีวิธีการโดยยอ
ดั งนี้ คื อ นํ า เปลื อ กไข ที่ ผ า นการทํา ความสะอาดแลว ไปบดใหมีข นาดไมนอยกว า 420 ไมโครเมตร
(40 mesh) ดวยเครื่องปนยี่หอ Panasonic รุน MX-AC 400 นําไปแคลไซตที่อุณหภูมิ 800 ºC ระยะเวลา
1 ชั่วโมง เก็บในโถดูดความชื้นสุญญกาศ กอนจะนําไปใชในขั้นตอนตอไป
3. การศึกษาอิทธิพลของชนิดแอลกอฮอลตอสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมแคลเซียมออกไซดใหอยูในรูปแคลเซียมไฮดรอกไซด โดยใชชนิด
แอลกอฮอลตาง ๆ ดังนี้ คือ เอทานอล ไอโซโพรพานอล บิวทานอลและ เพนทานอล ทําการสังเคราะหที่
อุณหภูมิหอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือนําชนิดแอลกอฮอลที่ตองการศึกษาปริมาตร 2.9 มิลลิลิตรผสมกับ
น้ํากลั่นปริมาตร 1.43 มิลลิลิตร นํามากวนผสมเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติมแคลเซียมออกไซด
ลงไป 2.5 กรั ม ที่อุ ณหภูมิ หองกวนผสมตอเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง แลวจึ งนําตัวอยางใสในหลอด
ตัวอยาง หลอดละ 2 กรัม และเติมชนิดแอลกอฮอลที่ตองการศึกษาลงไปหลอดละ 10 มิลลิลิตร จากนั้น
นําเขาเครื่องลางความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) ยี่หอ Kunos รุน HP Series 53 kHz ที่ความถี่สูงสุด
เปนเวลา 15 นาที แลวนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่หอ Centurion Scientific
รุน K2080 ดวยความเร็ว 4,700 รอบตอนาที เปนเวลา 30 นาที แลวจึงนําสวนที่เปนตะกอนตัวอยาง
ไปอบลมรอนที่ 80 ºC ระยะเวลา 12 ชั่วโมง นําตัวอยางไปเก็บไวในโถดูดความชื้นแบบสุญญากาศเพื่อ
วิเคราะหสมบัติตอไป
4. การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสังเคราะหตอสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
ขั้นตอนนี้จะเลือกแอลกอฮอลที่ใชในการสังเคราะหแลวไดแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มีพื้นที่
ผิวสูง มาใชศึกษาตอ โดยขั้นตอนการสังเคราะหจะเหมือนกับหัวขอ 3 แตอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
เปลีย่ นเปนดังนี้ คือ อุณหภูมิหอง 40, 60 และ 80 ºC ตามลําดับ
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5. เครื่องมือและการวิเคราะหสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
การศึกษาสมบัติ ทางกายภาพ ไดแก ศึกษาพื้นที่ผิวจําเพาะ (specific surface area)
ปริมาตรและขนาดรูพรุน (pore volume and size) โดยการดูดซับกาซไนโตรเจน (N2) ที่ -195 ºC
ดวยเครื่อง Surface area and porosity analyzer (BET) รุน TriStar II 3020 สมบัติการสลายตัวทาง
ความรอน (Thermo gravimetric analysis, TGA) วิเคราะหดวย เครื่อง TA Instruments รุน TA
SDTQ600 สวนการศึกษาสมบัติทางเคมี ไดแก วิเคราะหโครงสรางผลึกของตัวอยางจากการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กซ (Powder x-ray diffraction) ใชเครื่อง Phillips รุน PW 3040/60 X’PERT PRO
ผลการวิจัย
1. อิทธิพลของชนิดแอลกอฮอลตอสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
การใช แอลกอฮอลชนิดตาง ๆ เปนแมแบบในการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดที่
อุณหภูมิหอง พบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไดจากการใชเอทานอลไอโซโพรพานอล บิวทานอล
และเพนทานอล มีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 39.38, 47.96, 44.21 และ 35.71 m2/g ตามลําดับ โดยพื้นที่
ผิวจําเพาะของแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหโดยใชไอโซโพรพานอลมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงขึ้นคิดเปน
23.98, 14.96 และ 7.73 เทาของพื้นที่ผิวจําเพาะเปลือกไข แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด
ทางการคาตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ไดจากการศึกษานี้พบวา มีคา
สูงกวาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ไดจากการรีฟลักซโดยตรงกับน้ํา (20.00 m2/g) และรีฟลักซโดยตรงกับ
เมทานอล (19.00 m2/g) เพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล (Liu et al., 2008; Shin et al.,
2009) ขณะที่ปริมาตรรูพรุนรวม (total pore volume) ของแคลเซียมไฮดรอกไซดก็มีแนวโนมเชนเดียวกัน
กับพื้นที่ผิวจําเพาะ โดยเมื่อใชไอโซโพรพานอลเปนแมแบบจะใหคาปริมาตรรูพรุนรวมสูงที่สุดคือ 0.196
cm³/g ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Surface property of calcium hydroxide synthesized from different alcoholic
templates at room temperature
Sample

Template
chemicals

Kinetic
diameter (Å)1

2

BET
(m²/g)

Total pore
volume
(cm³/g)
0.006
0.019
-

Pore
size
(Å)
119
130
-

Eggshell
2.0 ±0.04
Commercial CaO
3.2 ±0.02
3
Commercial Ca(OH)2
6.2
4
Calcium Hydroxide
DEG
47.6
4
Calcium Hydroxide
Water
2.7
20
5
Calcium Hydroxide
Methanol
3.8
19
This study
1
Ethanol
4.3
39.38 ±0.46
0.145
148
2
Isopropanol
4.7
47.96 ±0.32
0.196
163
3
Butanol
5.0
44.21 ±0.15
0.184
166
4
Pentanol
5.1
35.71 ±0.28
0.153
171
1
2
3
Remark Van der Perre et al. (2014)., Pornchai et al. (2016), Watcharathamrongkul et al. (2010),
4
Shin et al. (2009), 5Liu et al. (2009)
2
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เมื่อพิจารณาขนาดรูพรุน (pore size) พบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไดจากการ
ใชเอทานอล ไอโซโพรพานอล บิวทานอล และเพนทานอล มีขนาดเฉลี่ยของรูพรุนคือ 148.07, 163.59
166.56 และ 171.85 Å ตามลําดับ ผลการวิเคราะหการกระจายตัวของรูพรุนของแคลเซียมไฮดรอกไซดที่
ไดจากการสังเคราะหดวยแอลกอฮอลตางชนิดแสดงดังภาพที่ 1 (Figure 1) พบวามีการกระจายตัวของ
ขนาดรูพรุนคอนขางกวาง โดยมีชวงขนาดรูพรุนตั้งแต 14-1, 500 Å หากพิจารณาจากขนาดเฉลี่ยของ
รูพรุนพบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ไดจากการสังเคราะหจากแอลกอฮอลทั้งสี่ชนิด จัดเปนวัสดุที่มีรูพรุน
ระดับกลาง (mesoporous materials) ตามการจัดจําแนกของ International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC)
0.0150

3
Pore volume (cm /g)

0.0135

Ethanol
Iso-propanol
Butanol
Pentanol

0.0120
0.0105
0.0090
0.0075
0.0060
0.0045
0.0030
0.0015
0.0000

0

500

Pore size (Å)

1000

1500

Figure 1 Pore size distribution of calcium hydroxide synthesized from different alcoholic
templates at room temperature
3.2 อิทธิพลของอุณหภูมกิ ารสังเคราะหตอสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
จากการศึกษาอิทธิพลของชนิดแอลกอฮอลตอสมบัติของแคลเซีย มไฮดรอกไซด
พบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหโดยใชไอโซโพรพานอลนั้นมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงที่สุดในกลุมของ
แอลกอฮอลที่ศึกษา จึงนํามาสู การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสังเคราะหตอสมบัติของแคลเซีย ม
ไฮดรอกไซด โดยมีสภาวะการใหความรอนที่ อุณหภูมิหอง 40, 60 และ 80 ºC จากนั้นนําแคลเซียม
ไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไดที่อุณหภูมิหองไปทําการกระตุนดวยความรอนที่ 400 และ 650 ºC เพื่อให
แอลกอฮอลที่เปนเกสตโมเลกุล (guest molecule) ในรูพรุนของแคลเซียมไฮดรอกไซดสลายตัวเกิด
ความพรุนเพิ่มขึ้น ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 2 (Table 2) ผลการวิเคราะหพื้นที่ผิวพบวาเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิในการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดจากอุณหภูมิหองจนถึง 80 ºC มีผลทําใหพื้นที่ผิวจําเพาะ
และปริ ม าตรรู พ รุ น ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด ล ดลง โดยพื้ น ที่ ผิ ว จํ า เพาะลดลงคิ ด เป น ร อ ยละ
8.06-35.36 เมื่อนําแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไดที่อุณหภูมิหองไปกระตุนดวยความรอนที่ 400
และ 650 ºC พบวาพื้นที่ผิวลดลงจาก 47.96 เปน 19.50 และ 16.80 m2/g ตามลําดับ
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Table 2 Surface property of calcium hydroxide synthesized at different temperatures
and using isopropanol as template
Synthesis
BET
Total pore
Pore Size
temperature
(m²/g)
volume
(Å)
(ºC)
(cm³/g)
Room Temperature
47.96 ±0.32
0.196
163
40
37.81 ±0.17
0.168
178
60
44.09 ±0.32
0.150
136
80
31.00 ±0.32
0.142
183
400*
19.59 ±0.32
0.095
194
650*
16.85 ±0.32
0.086
205
Remark * The samples were synthesized at room temperature

Micropore volume
(cm³/g)
N/A
N/A
0.000328
N/A
0.000920
0.000226

เมื่อพิ จารณาผลการวิเคราะหการสลายตัวดวยความรอนพบวาตัวอยางเปลือกไขเกิดการ
สลายตัว 2 ชวง คือชวงที่หนึ่งสูญเสียมวลไปประมาณรอยละ 5 ของน้ําหนัก ที่ชวงอุณหภูมิประมาณ
100-650 ºC ทั้ งนี้ เกิดจากการระเหยของน้ํา และการสลายตัวของสารอินทรียที่เปนองคประกอบใน
เปลือกไข ชวงที่สองสูญเสียมวลไปประมาณรอยละ 40 ของน้ําหนัก ที่ชวงอุณหภูมิประมาณ 650-800 ºC
เกิดการสลายตัวของคารบอเนตในเปลือกไข (Pornchai et al., 2016) ในสวนตัวอยางแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหดวยไอโซโพรพานอล พบวาเกิดการสลายตัวดวยความรอนอยูทั้งหมด 3 ชวง
โดยการสลายตั วเนื่ องจากความรอนในชวงแรกรอยละ 3 ของน้ํ าหนัก ที่อุณหภูมิประมาณ 100 ºC
เนื่องจากเกิดการสูญเสียความชื้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปจนถึง 400 ºC มีการสูญเสียมวลเนื่องจากความ
รอนไปกวารอยละ 25 ทั้งนี้เนื่องจากกลุมแอลกอฮอลที่อยูในโครงสรางจะสลายตัวทําใหอนุภาคที่เรียง
เปนลําดับชั้นของแคลเซียมออกไซดยุบตัวลงสงผลทําใหพื้นที่ผิวลดลงดวย และเมื่อใหความรอนถึง 650 ºC
พบวา มีการสูญเสียมวลเนื่องจากความรอนไปกวารอยละ 15 เนื่องจากแคลเซียมไฮดรอกไซดสูญเสียน้ํา
กลายเปนแคลเซียมคารบอเนต (Rodriguez-Navarro et al., 2016) ภาพที่ 2 (Figure 2)
100

Mass loss (%)

90
80
Isopropanol
Eggshell

70
60
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0
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Figure 2 TGA thermogram of eggshell and calcium hydroxide synthesized at room
temperature by using isopropanol as a template
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Inntensity (a.u.)

ผลการวิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซดวยเครื่อง X-ray Diffraction ของตัวอยางแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหดวยไอโซโพรพานอลในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ กัน พบวาแคลเซียมไฮดรอกไซด
ที่สั งเคราะห ที่ อุ ณหภู มิ ห องและหลัง จากผ านการกระตุนที่ 400 ºC มีโ ครงสร า งผลึ กเป นแคลไซต
ของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน JCPDS (Lesbani et al., 2013) โดยมี
พีคของแคลเซียมไฮดรอกไซดเกิดที่ตําแหนง 28.7°, 34.1°, 47.1° และ 50.8° เหมือนกันทั้ง 2 ตัวอยาง
ในส วนของแคลเซีย มไฮดรอกไซดห ลังจากผ านการกระตุนที่ 650 ºC มีโ ครงสรางผลึกเปนแคลไซต
ของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซดและสารประกอบแคลเซียม-ออกไซดโดยมีพีคเกิดที่ตําแหนง
28.7°, 32.2°, 34.1°, 37.4°, 47.1° และ 50.8° เมื่อใหความรอนตอจนถึง 800 ºC พบวามีโครงสรางผลึก
เปนแคลไซตของแคลเซียมออกไซดโดยมีพีคเกิดที่ตําแหนง 29.4°, 32.2°, 37.3°, 53.9°, 64.1° และ 67.3°
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Zhu et al. (2016) และ Kong et al. (2016) ภาพที่ 3 (Figure 3)
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Figure 3 X-ray diffractograms of calcium hydroxide synthesized at room temperature
and activated at 400, 650 and 800 ºC
อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาอิท ธิพ ลของชนิดแอลกอฮอลตอ สมบัติข องแคลเซีย มไฮดรอกไซด และ
การศึกษาของ Shin et al. (2009) และ Liu et al. (2009) จะเห็นไดวาเมื่อใชน้ํา เมทานอล เอทานอล
และไอโซโพรพานอลเปนสารแมแบบในการสังเคราะหทําใหไดแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มีพื้นที่ผิวเพิ่ม
มากขึ้นตามเสนผานศูนยกลางเชิงจลนศาสตรของสารแมแบบที่ใหญขึ้น (kinetic diameter) อยางไรก็ตาม
เมื่อใชบิวทานอล และเพนทานอลที่มีเสนผานศูนยกลางเชิงจลนศาสตรใหญกวาไอโซโพรพานอล สงผล
ทําให แคลเซีย มไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไ ดมีพื้นที่ผิวจําเพาะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเสนผานศูนยกลาง
เชิงจลนศาสตรที่ มีข นาดใหญส งผลใหการเขาไปเปนแมแบบเพื่อ ลดความเร็วของการเกิ ดปฏิ กิริย า
ระหวางน้ํากับแคลเซียมออกไซดเปนไปไดชาโครงสรางลําดับขั้นจึงเกิดไดไมดี (Van der Perre et al.,
2014) ในส วนของขนาดเฉลี่ยของรูพรุนแคลเซียมไฮดรอกไซดก็มีแ นวโนมใหญขึ้นตามขนาดของ
เสนผานศูนยกลางเชิงจลนศาสตรใหญขึ้น เนื่องจากในระหวางการเกิดปฏิกิริยาระหวางน้ํากับแคลเซียม
ออกไซดนั้น แอลกอฮอลที่ใชเปนแมแบบจะเขาเปนอยูตามรูพรุนของโครงสรางแคลเซียมไฮดรอกไซด
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ดวยในรูปของโฮสต-เกสต (Host-guest system) ดังนั้นรูพรุนจึงมีขนาดใหญขึ้นตามชนิดของแอลกอฮอล
ในรูพรุน (Kawashima et al., 2009) จากการศึกษาของ Shin et al. (2009) พบวาพื้นที่ผิวจําเพาะของ
แคลเซี ย ม-ไฮดรอกไซดที่ ใช ไดเอทธิลี นไกลคอลเปนแมแบบมีค าพื้นที่ผิวจํ าเพาะเทากับ 47.6 m²/g
ซึ่ง ใกล เ คี ย งกั บ ค า พื้ นที่ ผิ ว จํ า เพาะของแคลเซีย มไฮดรอกไซดที่ใ ช ไ อโซโพรพานอลเปน แมแ บบใน
การศึกษานี้ แตเนื่องจากไดเอทธิลีนไกลคอลมีความหนืดสูง มีผลทําใหการลางสารแมแบบสวนเกินออก
จากผลิต ภั ณฑ ทําไดคอ นขา งยากและอาจสงผลใหเ หลือ คางเปนสารปนเปอนในผลิตภัณฑได หาก
เปรียบเทียบในเชิงราคาแลวการใชไอโซโพรานอลเปนแมแบบจะทําใหมีตนทุนในการผลิตต่ํากวาการผลิต
ดวยไดเอทธิลนี -ไกลคอล ซึ่งมีราคาสูงกวามาก
Table 3 Selected peaks from X-ray diffractograms of calcium hydroxide synthesized
at different temperatures
Samples
Sample - Room temperature
Sample – 400 (ºC)
Sample – 650 (ºC)
Sample – 800 (ºC)
CaO
CaO
JCPDS data Ca(OH)2

28.7°
28.7°
28.7°
32.2°
32.4°
32.2°
28.6°

34.1°
34.1°
34.1°
37.3°
37.6°
37.4°
34.1°

2
47.1° 50.8°
47.1° 50.8°
37.4 °47.1° 50.8°
53.9° 64.1° 67.3°
54.2° 64.6° 67.8°
53.9° 64.2° 67.4°
47.1° 50.8°

References
this study
this study
this study
this study
Zhu et al. (2016)
Kong et al. (2016)
Lesbani et al.(2013)

ในสวนของการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการสังเคราะหตอสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด
พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการสังเคราะหสูงขึ้นสงผลทําใหพื้นที่ผิวจําเพาะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้นมีผลทําใหแอลกอฮอลเปนไอระเหยไดเร็วขึ้นทําใหแอลกอฮอลที่จะเขาไปเปนแมแบบเพื่อทําให
แคลเซียมไฮดรอกไซดเกิดโครงสรางลําดับขั้นลดลง ดังนั้นพื้นที่ผิวจําเพาะของแคลเซียมไฮดรอกไซด
จึงลดลงดวย อยางไรก็ตามเมื่อกระตุนดวยความรอนสูง แมวาจะทําใหแอลกอฮอลซึ่งเปนเกสตโมเลกุล
ออกจากรูพรุนของแคลเซียมไฮดรอกไซด ยังสงผลใหเกิดการยุบตัวของรูพรุนแคลเซียมไฮดรอกไซดดวย
จึงมีผลทําใหพื้นที่ผิวจําเพาะและปริมาตรรูพรุนรวมลดลง (Yoosuk et al., 2010)
สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ยนี้ไ ด ทําการสังเคราะหแคลเซีย มไฮดรอกไซดจ ากเปลือกไข เหลือทิ้งอุตสาหกรรม
โดยใช แ อลกอฮอล ชนิ ด ตา ง ๆ เป นแมแ บบเพื่อ ใหเ กิด การควบคุม โครงสรา งทํ า ให มีพื้น ที่ ผิ วสูง ขึ้ น
ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ผิวจําเพาะและปริมาตรรูพรุนของแคลเซียมไฮดรอกไซดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ตามเสนผานศูนยกลางเชิงจลนศาสตรของสารแมแบบที่สูงขึ้น เมื่อใชไอโซโพพิลแอลกอฮอลที่มีเสนผาน
ศูนยกลางเชิงจลนศาสตร 4.7 Å ทําใหไดพื้นที่ผิวจําเพาะและปริมาตรรูพรุนของแคลเซียมไฮดรอกไซด
สูงที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อใชแอลกอฮอลที่มีเสนผานศูนยกลางเชิงจลนศาสตรสูงกวา 4.7 Å มีผลทําให
พื้นที่ผิวลดลงมาก ในสวนอิทธิพลของอุณหภูมิตอการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดพบวาเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิสูงขึ้นมีผลทําใหไดพื้นที่ผิวจําเพาะของแคลเซียมไฮดรอกไซดที่สังเคราะหไดต่ําลง นอกจากนี้ใน
งานวิจัยยังไดนําเสนอสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะหแคลเซียมไฮดรอกไซดจากเปลือกไขเหลือทิ้ง
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อุตสาหกรรมซึ่งพบวามีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงกวาวิธีการสังเคราะหโดยทั่วไป เหมาะที่จะนําไปใชในการ
ทดลองเพื่อประยุกตใชในกระบวนการอุตสาหกรรมตอไป
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