การสั งเคราะห์ ถ่านกัมมันต์ จากกากกาแฟโดยใช้ พลังงานไมโครเวฟ
Synthesis Activated Carbon from Coffee Residue by Using
Microwave Radiation
ทองฉัตร จึงสมาน1 พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์1
1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ศึกษาการสังเคราะห์ถา่ นกัมมันต์จากกากกาแฟโดยการกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟ ขั้นตอนแรกการคาร์ บอไนซ์กากกาแฟที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง วิเคราะห์ปริ มาณความชื้น ปริ มาณสารระเหย
ปริ มาณเถ้า และปริ มาณคาร์บอนคงตัว ตามมาตรฐาน ASTM พบว่าที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณ
คาร์บอนคงตัวร้อยละ 48 32 และ 27 ตามลาดับ นาถ่านชาร์ที่ผา่ นการคาร์บอไนซ์ที่อุณภูมิ 400 องศาเซลเซี ยส แช่สารละลายกรด
ฟอสฟอริ กความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร ในอัตราส่วนถ่านชาร์ 1 กรัมต่อสารละลาย 20 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
จากนั้นกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ ตามลาดับ เป็ นเวลา 60 วินาที จากการวิเคราะห์พ้ืนที่
ผิว และปริ มาตรรู พรุ นของถ่านกัมมันต์ดว้ ยเทคนิค BET พบว่าที่กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ มีพ้นื ที่ผิวเท่ากับ 7.05 16.50
และ 416.10 ตารางเมตรต่อกรัม และปริ มาตรรู พรุ นทั้งหมดเท่ากับ 0.02 0.03 และ 0.24 ลูกบาก์ศเซนติเมตรต่อกรัม ตามลาดับ
การกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ ให้พ้ืนที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ นสู งสุ ด เนื่ องจากคลื่นไมโครเวฟที่
กาลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ ส่ งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่สูงทาให้เกิ ดการสั่นของโมเลกุลถ่านกัมมันต์ และเกิ ดความร้อนจนถึง
อุณหภูมิที่สามารถเกิดการระเหยของไอน้ า และเกิดการสลายตัวของสารระเหยที่อุดตันในถ่านชาร์
คาสาคัญ : การสังเคราะห์ ถ่านกัมมันต์ กากกาแฟ ไมโครเวฟ

Abstract
This research examined synthesis of activated carbon derived from coffee residue by being activated
with microwave radiation. The first part of process was to carbonize coffee residue at 400, 500, and 600๐C
respectively. Each carbonization spent 1 hour. The amount of moisture, volatile, ash and fixed carbon were
analyzed by following American Society for Testing and Materials (ASTM). It was found that the amount of
fixed carbon at temperature 400, 500, and 600 ๐C were 48, 32, and 27% respectively. Charcoal at 400 ๐C was
immersed in 40%H3PO4 solution, ratio of charcoal 1 g. per solution 20 ml. in 24 hrs. After that it was activated
by microwave radiation at 200, 500, and 800 Watt respectively in 60 sec. According to characteristic of
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surface area and total pore volume by BET technique, it was found that at 200, 500, and 800 Watt, surface
area were 7.05, 16.50, and 416.10 m2/g and total pore volume were 0.02, 0.03, and 0.24 cm3/g respectively.
Microwave powered at 800 Watt, activated carbon consequently gave the most surface area and total pore
volume. The microwave radiation at 800 Watt also transmitted high frequency electromagnetic wave which
caused the vibration in molecule of the activated carbon. The vibration simultaneously generated heat which
was capable of water evaporation and volatility in charcoal.
Keywords : Synthesis, Activated carbon, Coffee residue, Microwave
1. บทนา
จากสถิ ติ ค วามต้ อ งการใช้ ป ริ มาณเมล็ ด กาแฟใน
ตลาดโลกในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่า นมาตั้ง แต่ ปี 2553 ถึ ง ปี 2557
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ต่อปี ส่วนของประเทศไทยในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมาปริ มาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟจาก 58,000 ตัน
ในปี 2553 เป็ น 75,000 ตัน ในปี 2557 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.65 ต่อปี และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเป็ น 80,000
ตัน ในปี 2558 [1] จากปริ มาณความต้องการเมล็ดกาแฟที่
เพิ่ ม ขึ้นส่ ง ผลให้ปริ ม าณของกากกาแฟเพิ่ม มากขึ้ นเช่ นกัน
โดยทัว่ ไปนิ ย มนากากกาแฟไปใช้ประโยชน์ เช่ น ในธุ ร กิ จ
เสริ มความงามน ากากกาแฟท าเป็ นวัส ดุ ข ัด ผิ ว ทางด้า น
การเกษตรนากากกาแฟไปใช้ทาปุ๋ ย เป็ นต้น
ถ่านกัมมันต์คือวัสดุดูดซับจากวัตถุดิบที่มีธาตุคาร์ บอน
เป็ นองค์ประกอบหลัก ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุ
เหลือทิ้ง หาง่าย และไม่สลายตัวตอนเก็บ วัตถุดิบที่ นิยมใช้
ผลิตถ่านมีดว้ ยกันหลายชนิดตัวอย่างเช่นวัตถุดิบชีวมวลที่มา
จากเกษตรกรรม เช่ น เปลื อ กผลไม้ต่ า งๆ ฟางข้า ว และ
กะลามะพร้าว เป็ นต้น ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ใช้ในการ
ดูดซับของเสี ยในน้ าหรื อในอากาศ [2] ตัวอย่างจากงานวิจยั ที่
ใช้วสั ดุชีวมวลในการสังเคราะห์เป็ นถ่านกัมมันต์โดยการใช้
เปลือกขนุนผ่านวิธีคาร์ บอไนเซชัน่ และกระตุน้ จนกลายเป็ น
ถ่า นกัม มันต์เ พื่ อ ดู ด ซับเมทิ ลี นบลู และอี กหนึ่ งงานวิจัย นา
เปลือกผลปาล์มเป็ นวัตถุดิบในการทาถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับ
แอมโมเนีย [3, 4] วิธีการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์โดยการเผา

แบบคาร์บอไนเซชัน่ เพือ่ ให้ได้ถ่านชาร์ และนาไปกระตุน้ เพื่อ
เพิม่ พื้นที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ น การกระตุน้ มีท้ งั ทางกายภาพ
และกระตุน้ ทางเคมี โดยทัว่ ไปการกระตุน้ ทางเคมีจะนาถ่าน
ชาร์ไปแช่สารเคมีเช่น H3PO4 KOH หรื อ NaOH เป็ นต้น และ
ใช้ความร้อนเพื่อช่วยกระตุน้ ถ่านกัมมันต์ในเตาปฎิ กรณ์ อีก
ครั้ ง [2] วิ ธี ก ารกระตุ ้น ดัง กล่ า วใช้ค วามร้ อ นสู ง ระยะ
เวลานาน และสิ้นเปลืองพลังงาน ปั จจุบนั มีอีกทางเลือกหนึ่ง
มาช่ ว ยในกระบวนการกระตุ ้น คื อ พลัง งานไมโครเวฟ
หลักการทางานของไมโครเวฟคือ การส่ งคลื่นไมโครเวฟทา
ให้มีการสัน่ ของโมเลกุล และเกิดความร้อนขึ้นภายในโมเลกุล
เมื่อถ่านกัมมันต์ได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่ทาให้ไอน้ า สาร
ระเหย ภายในเกิ ดการระเหยออกหรื อสลายตัว ทาให้ถ่านกัม
มันต์มี พ้ืนที่ผิ ว และปริ ม าตรรู พ รุ นเพิ่ม มากขึ้ น [5] การนา
พลังงานไมโครเวฟมาใช้ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพที่ต่างจากการ
กระตุน้ ด้วยการให้ความร้ อนจากเครื่ องปฎิ กรณ์ แต่การใช้
พลัง งานไมโครเวฟนั้นมี ประสิ ทธิ ภ าพการให้ความร้ อ นที่
รวดเร็ ว ประหยัดเวลาและพลังงานในการสังเคราะห์ และ
เทคนิคนี้ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อธาตุคาร์บอนอีกด้วย
งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ใ นการศึ กษาการสัง เคราะห์
ถ่านกัมมันต์ที่เตรี ยมจากกากกาแฟโดยใช้วธิ ี การกระตุน้ ด้วย
พลัง งานไมโครเวฟ ในส่ ว นแรกศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สภาวะที่
เหมาะสมในการคาร์ บอไนซ์สาหรับการเตรี ยมถ่านชาร์ เพื่อ
นาไปใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ ในส่ วนที่สองเป็ นการกระตุน้ ทาง
เคมี ด้วยการแช่ สารละลายกรดฟอสฟอริ ก และกระตุน้ ด้วย
พลังงานไมโครเวฟที่ กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ ที่
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เวลา 60 วินาที เปรี ยบเทียบพื้นที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ นของ
ถ่านกัมมันต์ที่เตรี ยมไว้ดว้ ยเทคนิค BET

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมกากกาแฟ
นากากกาแฟล้างด้วยน้ ากลัน่ เพื่อทาความสะอาด และปรับ
ให้มีค่า pH~7 จากนั้นอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 ๐C เป็ นเวลา 12
ชั่ว โมง นากากกาแฟที่ อ บวิ เ คราะห์ หาคุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น
ได้แก่ ปริ มาณความชื้ น ปริ มาณสารระเหย ปริ มาณเถ้า และ
ปริ มาณคาร์บอนคงตัว ตามมาตราฐาน ASTM
2.2 การเตรียมถ่ านชาร์
ชัง่ กากกาแฟที่ผ่านการล้าง และอบ 100 กรั ม ใส่ เครื่ อง
ปฏิกรณ์ เผากากกาแฟแบบคาร์ บอไนเซชัน่ ที่อุณหภูมิ 400๐C
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยกาหนดอัตราการให้ความร้อน 10 ๐C
ต่อวินาที และมีแก๊สไนโตรเจนไหลผ่านตลอดเวลาในการเผา
หลังจากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิเป็ น 500 และ 600 ๐C ตามลาดับ
วิเคราะห์หาปริ มาณคาร์ บอนคงตัวของถ่านชาร์ ตามาตราฐาน
ASTM เพือ่ หาสภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอไนเซชัน่
2.3 การวิเคราะห์ คุณสมบัตติ ่ างๆตามมาตราฐาน ASTM [6]
2.3.1 การวิเคราะห์ ปริมาณความชื้น ASTM D3173-95
อบถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาปิ ดที่อุณหภูมิ 150 ๐C เป็ นเวลา
3 ชัว่ โมง วางไว้ให้อุณหภูมิลดลงในโถดูดความชื้ น และชัง่
น้ าหนัก ชัง่ สารตัวอย่างหนักประมาณ 1 กรัม ใส่ในถ้วยพร้อม
ฝาปิ ดที่เตรี ยมไว้ นาไปอบที่อุณหภูมิ 150 ๐C เป็ นเวลา 12
ชั่ว โมง วางไว้ให้อุ ณ หภู มิ ล ดลงในโถดู ดความชื้ น และชั่ง
น้ าหนัก คานวณร้อยละของปริ มาณความชื้นจากสมการที่ 1
ร้อยละของปริ มาณความชื้น = [(C – D)/(C – B)]*100

(1)

เมื่อ B หมายถึงน้ าหนักถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาปิ ด (กรัม) C
หมายถึ งน้ า หนักถ้ว ยกระเบื้ องพร้ อ มฝาปิ ดรวมกับน้ าหนัก
สารก่อนอบ (กรั ม) และ D หมายถึงน้ าหนักถ้ว ยกระเบื้อง
พร้อมฝาปิ ดรวมกับน้ าหนักสารหลังอบ (กรัม)

2.3.2 การวิเคราะห์ ปริมาณสารระเหย ASTM D5832-98
นาถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาปิ ดเผาที่อุณหภูมิ 950 ๐C เป็ น
เวลา 30 นาที วางไว้ให้อุณหภูมิลดลงในโถดูดความชื้น และ
ชัง่ น้ าหนัก จากนั้นชัง่ สารตัวอย่างหนักประมาณ 1 กรัม ใส่ ใน
ถ้วยพร้อมฝาปิ ดที่เตรี ยมไว้ นาไปเผาที่ 950 ๐C เป็ นเวลา 7
นาที วางไว้ใ ห้ อุ ณ หภู มิ ล ดลงในโถดู ด ความชื้ น และชั่ง
น้ าหนัก คานวณหาร้อยละของสารระเหยจากสมการที่ 3
ร้อยละของน้ าหนักที่เสียไป = [(C – D)/(C – B)]*100

(2)

เมื่ อ B หมายถึ งน้ าหนักถ้วยกระเบื้องและฝาปิ ด (กรั ม) C
หมายถึงน้ าหนักถ้วยกระเบื้องและฝาปิ ดรวมกับสารตัวอย่าง
ก่อนเผา (กรัม) และ D หมายถึงน้ าหนักของถ้วยเบื้องและฝา
ปิ ดรวมกับสารตัวอย่างหลังเผา (กรัม)
ร้อยละของปริ มาณสารระเหย = (2) – (1)

(3)

2.3.3 การวิเคราะห์ ปริมาณเถ้ า ASTM D2866-11
นาถ้วยกระเบื้องเผาที่อุณหภูมิ 650 ๐C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
วางไว้ใ ห้อุ ณ หภูมิ ล ดลงในโถดู ด ความชื้ น และชั่ง น้ า หนัก
จากนั้นชั่ง สารตัว อย่า งหนัก 1 กรั ม ใส่ ใ นถ้วยกระเบื้อ งที่
เตรี ยมไว้ นาไปเผาที่อุณหภูมิ 650 ๐C เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง วาง
ไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น และชัง่ น้ าหนัก คานวณหาร้อยละ
ของปริ มาณเถ้าจากสมการที่ 4
ร้อยละของปริ มาเถ้า = [(D – B)/(C – B)]*100

(4)

เมื่ อ B หมายถึ ง น้ า หนัก ถ้ว ยกระเบื้ อ ง (กรั ม ) C หมายถึ ง
น้ าหนักถ้วยกระเบื้องรวมกับสารตัวอย่างก่อนเผา (กรัม) และ
D หมายถึงน้ าหนักถ้วยกระเบื้องรวมกับสารตัวอย่างหลังเผา
(กรัม)
2.3.4 การคานวณปริมาณคาร์ บอนคงตัว ASTMD3172
ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว คือส่ วนที่เหลื อจากการเผาไหม้
หลังจากที่กาจัดความชื้ น สารระเหย และเถ้า คานวณได้จาก
สมการที่ 5
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ร้อยละของคาร์บอนคงตัว = 100 – (M + V + A)

(5)

เมื่อ M หมายถึงร้อยละความชื้น (1) V หมายถึงร้อยละสาร
ระเหย (3) และ A หมายถึงร้อยละเถ้า (4)
2.4 การกระตุ้นถ่ านชาร์ โดยไมโครเวฟ
นาถ่า นชาร์ ที่มี ปริ ม าณคาร์ บอนคงตัว มากที่ สุ ด แช่ ด้ว ย
สารละลายกรดฟอสฟอริ ก ความเข้มข้น 40 เปอร์ เซ็ นต์โดย
ปริ มาตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ในอัตราส่ วนกากกาแฟ 1 กรัม
ต่ อ สารละลาย 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้น กระตุ ้น ด้ว ยพลัง งาน
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ ตามลาดับ
เป็ นเวลา 60 วิ น าที เมื่ อ ผ่ า นการกระตุ ้น ด้ว ยพลัง งาน
ไมโครเวฟนามาล้างให้มีคา่ pH~7 และอบแห้ง
2.5 วิเคราะห์ หาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรรู พรุนของถ่ านกัมมันต์
ด้ วยเทคนิค BET
พื้นที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ นของถ่านกัมมันต์วเิ คราะห์โดย
การดู ด ซับด้วยแก๊ ส ไนโตรเจนภายใต้ความดันมาตรฐานที่
อุณหภูมิ 77 องศาเคลวิน และประเมินค่าด้วยเทคนิค BET

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 คุณสมบัตขิ องกากกาแฟ
การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณความชื้ น ปริ มาณสารระเหย
ปริ มาณเถ้า และปริ มาณคาร์บอนคงตัวของกากกาแฟ แสดง
ดังในตารางที่ 1 พบว่า ปริ มาณความชื้ นเฉลี่ ยเท่ากับ 1.63
เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณสารระเหยเฉลี่ย เท่ากับ 97.02 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณเถ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณคาร์ บอนคง
ตัวเฉลี่ ยเท่า กับ 1.01 เปอร์ เซ็ นต์ กากกาแฟมี ปริ มาณสาร
ระเหยมากจึ ง เหมาะสมในการเผาแบบคาร์ บ อไนเซชั่ น
เนื่ อ งจากกระบวนการเผาแบบคาร์ บอไนเซชั่น จะเปลี่ ย น
ปริ มาณสารระเหยให้กลายเป็ นคาร์ บอนคงตัว [7] ผลิตภัณฑ์
ที่ได้เรี ยกถ่านชาร์
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของกากกาแฟ
การ
ปริ มาณ ปริ มาณสาร ปริ มาณ ปริ มาณ
ทดลอง ความชื้น ระเหย
เถ้า
คาร์บอน
ครั้งที่ (%wt) (%wt)
(%wt) คงตัว
(%wt)
1
1.27
97.62
0.29
0.82
2
2.01
96.37
0.40
1.22
3
1.60
97.07
0.35
0.98
เฉลี่ย 1.63
97.02
0.34
1.01
3.2 คุณสมบัตขิ องถ่ านชาร์
ศึกษาสภาวะของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคาร์ บอไนซ์
ของกากกาแฟที่ อุ ณ หภูมิ ต่ า งกัน 400 500 และ 600 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยทัว่ ไปการคาร์ บอไนเซชัน่
จะทาในช่ ว งอุ ณ หภูมิ 400 ถึ ง 600 องศาเซลเซี ย ส ถ้าใช้
อุณหภูมิต่ากว่า 400 องศาเซลเซี ยส สารระเหยในวัสดุชีวมวล
อาจยังไม่สลายตัวเป็ นคาร์บอนคงตัว หากอุณหภูมิสูงกว่า 600
องศาเซลเซี ยส จะเกิ ดปฏิกิริยาทาให้ธาตุคาร์ บอนเปลี่ยนไป
เป็ นก๊าซส่ งผลให้ปริ มาณถ่านชาร์ ลดลง [7] รู ปที่ 1 แสดง ผล
ของอุณ หภูมิการคาร์ บอไนซ์ต่อร้ อยละคาร์ บอนคงตัว และ
ร้อยละผลได้ พบว่าการคาร์ บอไนซ์ที่อุณหภูมิ 400 500 และ
600 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง มีปริ มาณร้อยละของ
คาร์ บ อนคงตัว เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 47.78 32.30 และ 27.49
ตามลาดับ และมีร้อยละผลได้เท่ากับร้อยละ 28.87 23.67 และ
21.62 ตามลาดับ ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมแก่การคาร์ บอไนซ์
คือ อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซี ยส เพราะว่ามีปริ มาณคาร์ บอน
คงตัว และร้อยละผลได้มากที่สุด หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริ มาณ
คาร์บอนคงตัว และร้อยละผลได้มีแนวโน้มลดลง
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รู ปที่ 1 ผลของอุณหภูมิการคาร์ บอไนซ์ต่อร้อยละคาร์ บอนคง
ตัว และร้อยละผลได้
3.3 ศึกษาการกระตุ้นถ่ านชาร์
นาถ่านชาร์ ที่ผา่ นการคาร์ บอไนซ์ที่อุณหภูมิ 400 ๐C แช่
ในสารละลายกรดฟอสฟอริ กความเข้มข้น 40 เปอร์ เซ็นต์โดย
ปริ มาตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อช่วยเกิดการสร้างโพรงของ
ถ่ า นที่ ผ ลิ ต จากวัส ดุ ชี ว มวล [2] และกระตุ ้น ด้ว ยพลัง งาน
ไมโครเวฟที่ กาลังไฟฟ้ าต่างกันคือ 200 500 และ 800 วัตต์
ตามล าดับ เป็ นเวลา 60 วิ นาที วิ เ คราะห์ ห าพื้ น ที่ ผิ ว และ
ปริ มาตรรู พรุ นของถ่านกัมมันต์โดยไอโซเทอมของการดู ด
ซับก๊าซไนโตรเจน ผลการเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิว และปริ มาตรรู
พรุ นของถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ผ่ า นการกระตุ ้ น ด้ ว ยพลั ง งาน
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ แสดงดังรู ปที่
2 และรู ปที่ 3 ตามลาดับ พบว่าถ่านชาร์ ที่ไม่ผ่านการกระตุน้
ด้วยพลังงานไมโครเวฟมีพ้นื ที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ นเท่ากับ
1.37 ตร.ม.ต่อกรัม และ 0.0014 ลบ.ซ.ม.ต่อกรัม ตามลาดับ
และถ่ า นชาร์ ที่ ผ่ า นการกระตุ ้น ด้ว ยพลัง งานไมโครเวฟที่
กาลัง ไฟฟ้ า 200 500 และ 800 วัตต์ มี พ้ืนที่ผิว เท่า กับ 7.05
16.50 และ 416.10 ตร.ม.ต่อกรัม และมีปริ มาตรรู พรุ นเท่ากับ
0.02 0.03 และ 0.24 ลบ.ซม.ต่อกรัม ตามลาดับ ถ่านกัมมันต์ที่
ผ่านการกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟจะให้พ้ืนที่ผิว และ
ปริ มาตรรู พ รุ น สู ง กว่ า ถ่ า นชาร์ ที่ ไ ม่ ผ่ า นการกระตุ ้น ด้ว ย
พลัง งานไมโครเวฟ ถ่ า นกัม มัน ต์ ที่ ผ่ า นการกระตุ ้น ด้ว ย
พลังงานไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ าสูงขึ้นจาก 200 500 และ 800
วัต ต์ ส่ ง ผลให้ พ้ื น ที่ ผิ ว และปริ มาตรรู พรุ นสู ง ขึ้ นตาม
ก าลั ง ไฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากคลื่ น ไมโครเวฟที่

วิศวสารลาดกระบัง ปี ที่ 33 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559
กาลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่สูงกว่า
200 และ 500 วัต ต์ ทาให้มี ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต ความ
ร้อนขึ้นภายในอนุภาคของถ่านชาร์ มากกว่า และยังสามารถ
ทาให้เกิดการระเหยของสารระเหยที่อดุ ตันในถ่านชาร์ ที่ดีกว่า
ทาให้ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีพ้ืนที่ ผิว และปริ มาตรรู พรุ นสู งขึ้น
เมื่อนาถ่านกัมมันต์จากงานวิจยั เทียบกับถ่านกัมมันต์พาณิ ชย์
ทั่ว ไป พื้ นที่ ผิ ว ของถ่า นกัม มันต์พ าณิ ชย์มี ประมาณ 1,000
ตารางเมตรต่ อ กรั ม [2] จากงานวิ จัย นี้ มี พ้ื น ที่ ผิ ว น้อ ยกว่ า
ถ่ า นกัม มัน ต์พ าณิ ช ย์ อาจเนื่ อ งมาจากสภาวะในการผลิ ต
ถ่านกัมมันต์ยงั ไม่เหมาะสมสาหรับกากกาแฟ

รู ปที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ที่ผา่ นการ
กระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 200 500 และ
800
วัตต์

รู ปที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาตรรู พรุ นของถ่านกัมมันต์ที่
ผ่านการกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 200 500
และ 800 วัตต์

4. สรุปผล
จากการศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการสั ง เคราะห์
ถ่ า นกัม มัน ต์จ ากกากกาแฟโดยการกระตุ ้น ด้ว ยพลัง งาน
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ไมโครเวฟ ในส่วนแรกการผลิตถ่านชาร์ จากการคาร์ บอไนเซชัน่ ที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1
ชั่ว โมง พบว่ า สภาวะที่ เ หมาะสมในการคาร์ บ อไนซ์ คื อ
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งมีปริ มาณร้อยละคาร์ บอนคงตัว และร้อยละผลได้ของถ่านชาร์ มากที่สุดเท่ากับ 47.78 และ
28.87 ตามลาดับ ในการคาร์ บอไนเซชัน่ หากอุณหภูมิเพิม่ ขึ้น
ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว และผลที่ ได้มีแนวโน้มลดลง ส่ วนที่
สองการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์นาถ่านชาร์ ที่ผ่านการคาร์ บอ
ไนซ์ที่อุณภูมิ 400 องศาเซลเซียส แช่สารละลายกรดฟอสฟอริ ก 24 ชัว่ โมง และกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟที่ 200 500
และ 800 วัตต์ เป็ นเวลา 60 วินาที พบว่าสภาวะที่เหมาะสมใน
การกระตุน้ ด้วยพลังงานไมโครเวฟคือ ที่กาลังไฟฟ้ า 800 วัตต์
โดยจะให้พ้นื ที่ผิว และปริ มาตรรู พรุ นสูงสุ ดคือ 416.10 ตร.ม.
ต่อกรัม และ 0.24 ลบ.ซม.ต่อกรัม ตามลาดับ เนื่องจากคลื่น
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่
มีความถี่สูงโดยจะผลิตความร้อนขึ้นภายในอนุภาคของถ่าน
ชาร์ และยังสามารถทาให้เกิ ดการระเหยของสารระเหยที่อุด
ตัน อยู่ใ นถ่ า นชาร์ ท าให้ถ่ า นกัม มัน ต์ ที่ ไ ด้มี พ้ื น ที่ ผิ ว และ
ปริ มาตรรู พรุ นสู งขึ้น ดังนั้นการนาพลังงานไมโครเวฟมาใช้
เพื่อช่วยกระตุน้ ถ่านกัมมันต์จึงมีแนวโน้มที่ จะช่วยเพิ่มพื้นที่
ผิว และปริ มาตรรู พรุ น
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