การเตรี ยมและทดสอบคุณลักษณะสําหรับออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับซิลกิ า อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย

นางสาวอินทิรา พ่อค้ าทอง

วิทยานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อและแฟ้ มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริ การในคลังปั ญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็ นแฟ้ มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย
The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

PREPARATION AND CHARACTERIZATION FOR MIXED OXIDES OF MESOPOROUS
TITANIA WITH SILICA, ALUMINA AND ZIRCONIA

Miss Intira Phokhathong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering
Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Academic Year 2012
Copyright of Chulalongkorn University

ค

หัวข้ อวิทยานิพนธ์

โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

การเตรี ยมและทดสอบคุณลักษณะสําหรับออกไซด์ผสม
ของเมโซพอรั ส ไทเทเนี ย กั บ ซิ ลิ ก า อะลู มิ น า และ
เซอร์ โคเนีย
นางสาวอินทิรา พ่อค้ าทอง
วิศวกรรมเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงสมจิตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย อนุมัติให้ นับวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบับนี เ้ ป็ น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต
…………………………………………… คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
…………………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ์)
…………………………………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงสมจิตร)
…………………………………………… กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. จูงใจ ปั น้ ประณต)
…………………………………………… กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอกร เมฆาสุวรรณดํารง)

ง
อินทิรา พ่อค้ าทอง : การเตรี ยมและทดสอบคุณลักษณะสําหรับออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรั สไทเทเนี ยกับซิลิก า อะลูมิน า และเซอร์ โ คเนี ย .
(PREPARATION
AND
CHARACTERIZATION FOR MIXED OXIDES OF MESOPOROUS TITANIA WITH
SILICA, ALUMINA AND ZIRCONIA)อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก:รศ.ดร. บรรเจิดจงสม
จิตร, 98หน้ า.
งานวิ จั ย นี เ้ น้ นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของออกไซด์ ผ สมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนี ยและประสิทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ ใน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยใช้ การเตรี ยมออกไซด์ผสมจากการออกซิไดซ์
ไทเทเนียมคาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ กเข้ มข้ น 5 โมลาร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 8 ชัว่ โมง
ซึ่งมีการเติมออกไซด์ผสมที่ขนตอนการออกซิ
ั้
ไดซ์และไฮโดรไลซ์ ที่อตั ราส่วน 1:1 และ 2:1 พบว่า
ออกไซด์ ผสมที่ มีการเติมซิลิกา,อะลูมินาและเซอร์ โคเนี ย ในเมโซพอรั สไทเทเนี ยที่ ขัน้ ตอนการ
ออกซิไดซ์ ที่ อัตราส่วน 2:1ให้ พืน้ ที่ ผิวสูงกว่าเมโซพอรั สไทเทเนี ย และมี พืน้ ที่ ผิว สูง ที่ สุดเท่ ากับ
196.13, 236.20, 195.25 ตารางเมตร/กรัม ตามลําดับ
เมื่อนําออกไซด์ผสมเหล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้ เป็ นตัวรองรับของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ใน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ พบว่า ทุกตัวเร่ งปฏิกิริยาเกิดผลิตภัณฑ์ก๊าซมีเทน
เป็ นหลักและเกิดผลิตภัณฑ์ผลได้ (C2-C3) ปริ มาณเล็กน้ อย ยกเว้ นตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่มีการ
เติมอะลูมิน าในขัน้ ตอนการออกซิไดซ์ ที่อัตราส่ว น 1:1 เท่า นัน้ โดยที่ ค่า คอนเวอร์ ชัน ที่ สูงที่ สุด
เท่ า กับ 100% ที่ ไ ด้ จ ากตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโคบอลต์ บ นออกไซด์ ผ สมของเมโซพอรั ส ไทเทเนี ย กับ
อะลู มิ น าในขั น้ ตอนการออกซิ ไ ดซ์ ที่ อั ต ราส่ ว น 1:1 นอกจากนี ย้ ั ง ไม่ เ กิ ด เป็ นปฏิ กิ ริ ยา
รี เวร์ อสวอเทอร์ แก็สชิพอีกด้ วย

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ปี การศึกษา2555

ลายมือชื่อนิสติ
ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

จ
# # 5271513921 : MAJOR CHEMICAL ENGINEERING
KEYWORDS : MESOPOROUS TITANIA / MIXED OXIDE / SILICA / ALUMINA / ZIRCONIA
/ CO2 HYDROGENATION / COBALT CATALYST
INTIRA PHOKHATHONG : PREPARATION AND CHARACTERIZATION FOR
MIXED OXIDES OF MESOPOROUS TITANIA WITH SILICA, ALUMINA AND
ZIRCONIA. ADVISOR : ASSOC. PROF. BUNJERD JONGSOMJIT, Ph.D., 98 pp.
This research was studied the characteristic of “mixed Oxides” of
MesoporusTitania with Silica, Alumina and Zirconia and also the efficiency of cobalt
catalyst in the hydrogenation of carbon dioxide reaction. Mixed Oxides was prepared by
oxidation of Titanium carbide with 5 Mof Nitric Acid at 70๐C for 8 hr. The mixed oxide
was added in step of oxidation and hydrolysis at the ratio 1:1 and 2:1 respectively.And it
was found that the characteristic of mixed oxides that added the silica, alumina and
zirconia in the mesoporoustitania in the step of oxidation at the ratio 2:1 show the larger
surface than mesoporoustitania and also highest surface at 196.13, 236.20, 195.25 m2/g
respectively.
On the application of these mixed oxides as support for cobalt catalyst in the
hydrogenation reaction of carbon dioxide was found that all catalyst produced main
product as methane and by product (C2-C3) except the cobalt catalyst that added the
alumina in the step of oxidation at the ratio 1:1. The highest Conversion was 100% that
from this cobalt catalyst. In addition, Not found the reverse water gas shift reaction in all
catalysts also.

Department : Chemical Engineering
Field of Study : Chemical Engineering
Academic Year : 2012

Student’s Signature
Advisor’s Signature

ฉ
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี ส้ ํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ วยดี ไ ด้ ด้ วยความกรุ ณ าและความเมตตาของ
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิ ด จงสมจิ ต ร อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ง ได้ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษา
ข้ อชี ้แนะ ตลอดจนความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่าง ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
มา ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เหมื อ นเดื อ น พิ ศ าลพงศ์ ประธานสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ และกรรมสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จู ง ใจ ปั ้น ประณต และ
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.โอกร เมฆาสุวรรณดํารง ที่ให้ ความกรุณาในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ของ
งานวิจยั รวมทังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการใช้ เครื่ องมือในการวิจยั
กราบขอบพระคุณบุพการี และครอบครัวพ่อค้ าทอง ผู้ให้ ทกุ สิง่ ทุกอย่างกับผู้วิจยั
ขอบคุณและขอบใจ พี่ เพื่อน และน้ องๆ กลุ่มวิจัยตัวเร่ งปฏิกิริยา ภาควิชาวิศกรรมเคมี
คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คอยแนะนําการทําวิจยั ถามไถ่ด้วยความห่วงใย
และให้ กําลังใจเสมอมา
ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนจากสํานักงานสนับสนุนการวิจยั , Thailand Research Fund
(TRF)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุด ท้ า ยนี ป้ ระโยชน์ ข องการวิ จัย ฉบับ นี ้ ผู้วิจัย ขอบมอบให้ ผ้ ูที่ จ ะทํ า การศึก ษาต่อ เพื่ อ
ค้ นคว้ าวิทยานิพนธ์ในการพัฒนาต่อไป

ช

สารบัญ
บทคัดย่ อภาษาไทย
บทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ป
สารบัญแผนผัง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิจยั
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.5 วิธีดําเนินการวิจยั
บทที่ 2 ทฤษฎี
2.1 ไทเทเนียม (IV) ไดออกไซด์, TiO2
2.2 ซิลิกาออกไซด์, SiO2
2.3 อะลูมินาออกไซด์, Al2O3
2.4 เซอร์ โคเนียมออกไซด์, ZrO2
2.5 การเตรี ยมเมโซพอรัสไทเทเนีย
2.6 โคบอลต์
2.7 โคบอลต์ออกไซด์
2.8 โคบอลต์ที่ใช้ สําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา
2.9 ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
บทที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1 การเตรี ยมตัวรองรับเมโซพอรัสไทเทเนีย
3.2 การเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและซิลิกา
3.3 การเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและอะลูมินา

หน้ า
ง
จ
ฉ
ช
ฏ
ฑ
ต
1
1
3
3
4
5
6
6
9
13
15
17
17
20
20
21
25
25
28
28

ซ

3.4 การเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและเซอร์ โคเนีย
3.5 การนําตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไปใช้ สําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ของคาร์ บอนไดออกไซด์/คาร์ บอนมอนอกไซด์
บทที่ 4 วิธีการทดลอง
4.1 การเตรี ยมออกไซด์ผสม
4.1.1 การเตรี ยมออกไซด์เมโซพอรัสไทเทเนีย
4.1.2 การเตรี ยมออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา
4.1.3 การเตรี ยมตัวออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
4.1.4 การเตรี ยมตัวออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
4.2 การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสม
4.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยา
4.3.1 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
4.3.2 การวิเคราะห์โดยเทคนิคการดูดซับของแก็สไนโตรเจน
4.3.3 การวิเคราะห์การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์
4.3.4 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
4.3.5 กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดและอุปกรณ์วเิ คราะห์ธาตุเชิง
พลังงาน
4.3.6 กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
4.4 การศึกษาเร่งปฏิกิริยาด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
4.4.1 วัสดุที่ใช้
4.4.2 ระบบการทดลอง
4.4.2.1 ถังปฏิกรณ์
4.4.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ
4.4.2.3 ระบบเตาไฟฟ้า
4.4.2.4 ระบบการควบคุมด้ วยแก็ส
4.4.2.5 แก็สโครมาโทกราฟี
4.4.3 วิธีการทดลอง
บทที่ 5 ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล

หน้ า
29
30
32
32
32
33
33
33
33
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
41

ฌ

5.1 คุณลักษณะของออกไซด์ผสม
5.1.1 คุณลักษณะของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา
5.1.1.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
5.1.1.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
5.1.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
5.1.1.4 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
5.1.2 คุณลักษณะของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
5.1.2.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
5.1.2.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
5.1.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
5.1.2.4 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
5.1.3 คุณลักษณะของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
5.1.3.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
5.1.3.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
5.1.3.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
5.1.3.4 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
5.2 คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
5.2.1 คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา
5.2.1.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
5.2.1.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
5.2.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
5.2.1.4 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

หน้ า
41
41
41
42
42
43
44
44
45
47
47
49
49
49
50
50
52
52
52
53
54
55

ญ
หน้ า
55
57

5.2.1.5 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
5.2.1.6 การวิเคราะห์การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์
5.2.2 คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
57
5.2.2.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
57
5.2.2.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
58
5.2.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
58
5.2.2.4 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
60
5.2.2.5 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
60
5.2.2.6 การวิเคราะห์การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์
60
5.2.3 คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
62
5.2.3.1 การวิเคราะห์พื ้นที่ผิว
62
5.2.3.2 การวิเคราะห์เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
62
5.2.3.3 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
64
5.2.3.4 การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
64
5.2.3.5 การวิเคราะห์วดั โดยความร้ อน
65
5.2.3.6 การวิเคราะห์การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์
66
5.3 การเปรี ยบเทียบการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่ได้ จากออกไซด์ผสม
ที่สภาวะต่างๆ สําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
66
บทที่ 6 บทสรุ ปการทดลองและข้ อเสนอแนะ
70
6.1 สรุปผลการทดลอง
70
6.1.1 คุณลักษณะของออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสม
70

ฎ
หน้ า
6.1.2 การเปรี ยบเทียบการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่ได้ จาก
ออกไซด์ผสมที่สภาวะต่างๆ สําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์
6.2 ข้ อเสนอแนะ
รายการอ้ างอิง
ภาคผนวก
ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์

70
71
72
78
98

ฏ
สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างผลึกของไทเทเนียแบบต่างๆ
2.2 สมบัติของเมโซพอรัสซิลิกาทีมีพื ้นที่ผิวและปริ มาตรรู พรุนสูงชนิดต่างๆ
2.3 ลักษณะทางกายภาพของซิลกิ า

หน้ า
6
10
11

2.4 คุณสมบัติทางกายภาพของโคบอลต์
2.5 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของคาร์ บอน คาร์ บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์

19
24

4.1 ภาวะในการสังเคราะห์ออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยา

34

4.2 สภาวะในการใช้ งานของเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟี

39

5.1 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า

41

5.2 ขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า
5.3 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา

43
45

5.4 ขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
5.5 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย

46
49

5.6 ขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า
5.7 พื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ

51

ซิลิกา

53

5.8 ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิลิกา

55

5.9 ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว (Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทังหมด
้
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลกิ าขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิลิกา
57
5.10 พื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
อะลูมินา
58
5.11 ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
อะลูมินา

59

ฐ
ตารางที่
หน้ า
5.12ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว (Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทั ้งหมด
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลกิ าขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
อะลูมินา
62
5.13 พื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย
63
5.14 ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย

64

5.15ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว (Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทั ้งหมด
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลกิ าขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย
67
5.16 ค่าคอนเวอร์ ชนั อัตราเร็ วของปฏิกิริยา ค่าการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ และค่าอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาต่อหนึง่ ตําแหน่งที่วอ่ งไวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ เมื่อทดสอบด้ วย
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
ก.1 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของเมโซพอรัสไทเทเนีย
ก.2 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา
ก.3 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา

68
79
81
83

ก.4 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย 85
ก.5 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของเมโซพอรัสไทเทเนีย
86
ก.6 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา
89
ก.7 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
91
ก.8 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
93

ฑ
สารบัญรู ป
รูปที่
2.1 โครงสร้ างผลึกของไทเทเนีย
2.2 ความเสถียรทางความร้ อนของอะลูมนิ าเฟสต่างๆ
2.3 การจัดเรี ยงตัวของอะตอมอะลูมิเนียมกับออกซิเจนมีระนาบที่ขนานกับฐาน
2.4 หน่วยเซลล์ของโครงร่ างผลึกแต่ละเฟส
2.5 โครงสร้ างของมอนอคลีนิค (monoclinic), เตตระโกนอล (tetragonal), และคิวบิคหรื อ
ลูกบาศก์ (Cubic) เซอร์ โคเนีย
5.1 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา

หน้ า
8
14
15
16
16
43

5.2 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา 44
5.3 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
ซิลิกา
45
5.4 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมนิ า
46
5.5 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
อะลูมินา

48

5.6 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
อะลูมินา
5.7 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย

48
50

5.8 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย

51

5.9 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย

52

5.10 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา
54
5.11 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา

56

ฒ
รูปที่
หน้ า
5.12 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา

56

5.13 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่าเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินา

59

5.14 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่าง
เมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา

61

5.15 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับอะลูมินา

61

5.16 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย

63

5.17 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทไทเนียกับเซอร์ โคเนีย

65

5.18 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับเซอร์ โคเนีย

66

5.19 อัตราการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนีย
กับซิลกิ า อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย

69

5.20 คอนเวอร์ ชนั ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา
อะลูมนิ า และเซอร์ โคเนีย

69

ก.1 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดของ
เมโซพอรัสไทเทเนีย
79
ก.2 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
80
ก.3 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

81

ณ
รูปที่
หน้ า
ก.4 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
82
ก.5 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
83
ก.6 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
84
ก.7 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
85
ก.8 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเมโซพอรัสไทเทเนีย 86
ก.9 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
87
ก.10การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
88
ก.11โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
90
ก.12การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมขอเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
อะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
91
ก.13โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
92
ก.14การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
93
ข.1 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
94
ข.2 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
95
ข.3 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
95

ด
รูปที่
หน้ า
ข.4 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
96

ต
สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
1.1 วิธีดําเนินงานวิจยั
2.1 การเตรี ยมเมโซพอรัสไทเทเนียจากไทเทเนียมคาร์ ไบด์

หน้ า
5
17

2.2 กลไกการเกิดกรดฟอร์ มิกจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยาโรเดียม

22

2.3 กลไกการเกิดเมทานอลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยาวิวธิ พันธ์
4.1 ระบบของปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์

23
39

1

บทที่ 1

บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
ปั จจุบนั มีการสังเคราะห์ตวั รองรับเพื่อใช้ ในการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาอย่างแพร่ หลาย และ
ขนาดของรูพรุนที่พบในตัวเร่งปฏิกิริยานันมี
้ หลายขนาด เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
โดยการเตรี ยมตัวรองรั บนัน้ สามารถทํ าได้ จากวิธีการตกตะกอน วิธีโซลเจล และวิธีไฮโดรไลซิส
ซึ่งคุณสมบัติของตัวรองรับที่ได้ คือ ต้ องการเตรี ยมตัวรองรับที่มีพื ้นที่ผิวสูง เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การดูดซับ การแยก และการใช้ ในการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา
งานวิจัยส่วนใหญ่ ในด้ านการใช้ งานของตัวเร่ งปฏิกิริยามุ่งเน้ นไปที่การเตรี ยมตัวรองรั บ
ชนิดคาร์ บอน ไทเทเนี ย ซิลิกา เซอร์ โคเนี ย อะลูมินา

เนื่องจากมีพืน้ ที่ผิวสูง ทําให้ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาและค่าการเลือกเกิดของปฏิกิริยา [Sou, 1997; Storsaeter,
2005] ตัวรองรั บชนิ ดไทเทเนี ยถูกนํ าไปใช้ ง านทางด้ านตัวเร่ ง ปฏิ กิริยามากมาย เช่น ปฏิกิริยา
รี ดกั ชัน [Aida, 2007] ปฏิกิริยาออกซิเดชัน [Ando, 2004 ; Asghari, 2006] และปฏิกิริยาไฮโดร
จิเนชัน [Bicker, 2003 ; Bower 2008; Aekkarat, 2009] การใช้ งานตัวรองรับที่มีรูพรุนขนาดกลาง
ช่วยลดข้ อจํ ากัดของค่าสัมประสิทธิ์ ของการถ่ายเทมวล [Zhimming, 2011] ซึ่งการเตรี ยม
ตัวรองรับชนิดนี ้สามารถทําได้ โดยการเติมสารลดแรงตึงผิวเข้ าไปในสารอะลูมิโนซิลิเกต และทําให้
เกิดเจลซิลิเกตขึ ้น [Kreage, 1992 ; Beck, 1992] และใช้ หลักการพื ้นฐานของปฏิกิริยา
การควบแน่ น และการเกิ ด พอลิ เ มอร์ ข องสารอนิ น ทรี ย์ กับ สารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ เ ป็ นสารอิ น ทรี ย์
โครงสร้ างของรูพรุนขนาดกลางเกิดจากการกําจัดสารลดแรงตึงผิวด้ วยวิธีการแคลไซน์
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การเตรี ยมตัวรองรั บเมโซพอรั สไทเทเนี ย ถูกค้ น พบครั ง้ แรกในปี 1995 โดยการใช้ สาร
ลดแรงตึ ง ผิ ว อั ล คิ ล ฟอสเฟตและไทเทเนี ย มไอโซพอพรอกไซด์ บิ ส อะซิ ติ ล อะซิ โ ตเนท
[Antonelli,1995] หลังจากนั ้นมีการพัฒนาการเตรี ยมด้ วยวิธีการอื่นๆ เช่น โซลเจล [Wang, 2000 ;
Tunde et al., 2006] ไฮโดรไลซิส [Liu, 2004 ; Huang, 2005 ; Ahihua, 2010] ในงานวิจยั ของ
Shield et al. [2007] มีการเตรี ยมโดยวิธีออกซิไดซ์ของไทเทเนียมคาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ ก
ซึ่งเป็ นวิธีการที่เกิดขึ ้นในขันตอนเดี
้
ยว และใช้ สภาวะกลางที่อณ
ุ หภูมิ 70 ๐C ความเข้ มข้ นของ
กรดไนตริ ก 5 M พบว่า สามารถเตรี ยมตัวรองรับเมโซพอรัสไทเทเนียที่มีพื ้นที่ผิวสูง และได้ ทํา
การวิจยั ในการเลือกใช้ กรดที่สามารถนํามาออกซิไดซ์ได้ เช่น HCl, H2SO4, H3PO4, KMnO4,
K2Cr2O7, Na2S2O7, Na2CrO4 และ H2O2 พบว่า ไม่สามารถนํากรดเหล่านี ้มาเตรี ยมตัวรองรับ
ชนิดนี ้ได้
นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาการเตรี ยมตัวรองรับผสมกับโลหะอื่น เพื่อเพิ่มพื ้นที่ผิวและลด
ข้ อจํ ากัดในด้ านความเสถี ยรภาพต่อความร้ อน เช่ น ตัวรองรั บผสมระหว่างไทเทเนี ยกับ ซิลิกา
[Mathias, 2011] ไทเทเนียกับอะลูมินา [Zhimoming , 2011 ; Weiyang, 2011] และไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย [Chaunzhi, 2011] งานวิจยั นี ้จึงมุ่งศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย ด้ วยวิธีออกซิไดซ์ของกรดไนตริ กโดยการหาขันตอน
้
การเติ มโลหะออกไซด์ ที่ เหมาะสม และหาอัตราส่วนที่ เหมาะสมของออกไซด์ ผสม นอกจากนี ้
ยังศึกษาถึงการนําออกไซด์ ผสมนีไ้ ปใช้ เป็ นตัวรองรั บของโลหะโคบอลต์เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ใน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ หลังจากนั ้นทําการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของตัว
รองรับที่ได้ นี ้ทังทางด้
้
านกายภาพและเคมี รวมถึงความสามารถของการทํางานของตัวเร่งปฏิกิริยา
ด้ วยเครื่ องมือชนิดต่างๆ เช่น การดูดซับทางกายภาพของก๊ าซไนโตรเจน (N2

Phsisorption)

การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO Chemisorptions) กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เครื่ องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชัน
(XRD) เครื่ องวิเคราะห์เทอร์ โมกราวิเมตริ ก (TG/DTA) และเครื่ องวิเคราะห์แก๊ สโครมาโทกราฟี
(GC)

3

1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อหาสภาวะที่ เหมาะสมในการเตรี ยมออกไซด์ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนี ยกับซิลิกา
อะลูมินา และเซอร์ โคเนียด้ วยวิธีออกซิไดซ์ของกรดจากสารตังต้
้ นไทเทเนียมคาไบด์
2. ศึกษาคุณลักษณะทางด้ านกายภาพและด้ านเคมีของเมโซพอรัสไทเทเนีย และออกไซด์
ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียผสมกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย
3. นําไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ทางด้ านตัวเร่ งปฏิกิริยา ด้ วยการนําไปใช้ เป็ นตัวรองรับในการ
เตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ เพื่อใช้ ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมตัวรองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดยวิธิออกซิไดซ์ของกรด
จากสารตั ้งต้ นไทเทเนียมคาไบด์ และการเตรี ยมออกไซด์ผสมของไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา
และเซอร์ โคเนีย
2. ทําการทดลองหาขันตอนการเติ
้
มโลหะออกไซด์และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวรองรับ
ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย โดยใช้ สารตังต้
้ นของตัวรองรับ
ผสมชนิดเตตระเอทาโนซิลเิ กต, อะลูมิเนียมไอโซพอพรอกไซด์ และเซอร์ โคเนียไอโซพอพรอกไซด์
ตามลําดับ
3. การประยุกต์ใช้ งานของตัวรองรับผสมด้ วยการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ และนําไปใช้ ใน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
4. ศึกษาคุณลักษณะตัวรองรับและตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยเครื่ องมือต่างๆ ได้ แก่ N2 Physisorption,
SEM, TEM, TG/DTA, XRD, CO-Pulse chemisorptions, และ GC
5. เปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุข องผลการวิ เ คราะห์ คุณ ลักษณะตัว รองรั บ เมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับตัวรองรับผสม รวมทังประสิ
้
ทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่นําไปใช้ งาน
6. สรุปผลการศึกษา
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1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ทําให้ ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวรองรับผสมออกไซด์
ของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย (ช่วงของการเติม และอัตราส่วนของ
การเติมออกไซด์ผสม) หลังจากนัน้ นําตัวตัวรองรับผสมนี ้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มทางเลือกของตัว
รองรั บ สํ า หรั บ การเตรี ยมตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโคบอลต์ เ พื่ อ ใช้ กั บ ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ เ นชั น ของ
คาร์ บอนไดออกไซด์
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1.5 วิธีดาํ เนินการวิจัย
ส่ วนที่1 การเตรี ยมตัวรองรั บผสม
ออกซิไดซ์ไทเทเนียมคาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ กเข้ มข้ น

เติมตัวรองรับผสม

5 M ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 8 ชัว่ โมง

อัตราส่วน 1:1, 2:1

ไฮรโดรไลซ์ด้วยนํ ้าและเอทานอล ตามลําดับ อบแห้ ง
ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชัว่ โมง
แคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชัว่ โมง

ทดสอบด้ วย
9
9
9
9

XRD
Surface area
SEM
TGA

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวรองรับผสม
ส่ วนที่2 การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ และการ
นําไปใช้ ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
บรรจุโลหะโคบอลต์ลงบนถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการเคลือบฝั ง
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา
ทดสอบด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยเครื่ อง GC
วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
แผนผังที่ 1.1 วิธีดําเนินการวิจยั

ทดสอบด้ วย
9 XRD
9 Surface
area
9 SEM/EDX
9 TEM
9 TGA
9 CO
chemisorption
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บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 ไทเทเนียม (IV) ไดออกไซด์ , TiO2
ไทเทเนียม (IV) ออกไซด์ที่เกิดขึ ้นได้ เองในธรรมชาติ มีลกั ษณะโครงสร้ างเป็ นแบบโครงร่าง
ผลึกที่มีอยู่ 3 ชนิด คือ อนาเทส (Anatase) รูไทล์ (Rutile) และบรู คไคต์ (Brookite) ลักษณะโครง
ร่ างผลึกทัง้ สามชนิดนีม้ ีความแตกต่างกันที่ การประกอบกันของ TiO26- ออกตะฮีดรอล (TiO26Octahedral) ข้ อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้ างของผลึกไทเทเนียรูปแบบต่างๆ แสดงไว้ ดงั ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างผลึกของไทเทเนียแบบต่างๆ [Carp et al., 2004]

โครงสร้ าง
ผลึก

รู ปแบบ

ความ
เซลล์ หน่ วย หนาแน่ น
(Unit cell) (กก. ต่ อ ลบ.
ม.)

ค่ าคงที่แลสทิส
(นาโนเมตร)
a

b

c

อนาเทส

เตตระโกนอล D4a19.4TiO2 3830

0.3733

-

0.937

รูไทน์

เตตระโกนอล D4h12.3TiO2 4240

0.4584

-

0.2953

บรูคไคต์

ออโธรอมบิก

0.5436

0.9166

0.5135

D4h15.8TiO2 4170
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เฟสอนาเทสเป็ นลักษณะที่มีคุณสมบัติทางด้ านเสถียรสูงในสภาวะอุณหภูมิตํ่า ดังนัน้ จึงพบ
ได้ น้อยในหินไฟ และยังมีการปนเปื อ้ นของสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น เหล็ก โครเมียม วาเนเดียม ซึง่ ส่งผล
ทําให้ ไทเทเนียมมีสีดํา
นอกจากนี เ้ ฟสอนาเทสมี ค วามเสถี ย รทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ที่ ข นาด 11 นาโนเมตร
บรูคไคต์ที่ 11-35 นาโนเมตรและ รูไทน์ที่ขนาดใหญ่กว่า 35 นาโนเมตร [Zhang et al., 2000]
เนื่องจากไทเทเนี ยมออกไซด์ ทัง้ สามเฟสสามารถเตรี ยมจากวิธีการที่ หลากหลาย แต่มี
เพี ยงเฟสรู ไ ทน์ เ ท่ านัน้ ที่ มีค วามเสถี ยรภาพต่อความร้ อนสูง ซึ่ง จะพบมากในโครงร่ างผลึกที่ มี
ขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงเฟสอนาเทสไปเป็ นเฟสรู ไทน์สามารถทําได้ โดยวิวัฒนาการของ ca.
12.6 kJ/mol (3.01 kcal/mol) แต่อตั ราการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิและกระบวนการของ
สารตั ง้ ต้ น ที่ อ าจจะมี ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและตัว ยับ ยัง้ ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ในช่ ว งที่ อุณ หภูมิ ตํ่ า
คอนเวอร์ ชนั ของการเปลี่ยนจากเฟสอาเทสไปเป็ นเฟสรูไทล์สามารถวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง คือ
ca. 700 ๐C แต่ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นการเกิดปฏิกิริยาแบบผันกลับไม่ได้
ซึง่ ค่า ∆G ของการเปลี่ยนเฟสอนาเทสนี ้มีค่าติดลบ
ส่วนเฟสบรู คไคต์ผลิตได้ จากการให้ ความร้ อนของอสันฐานไทเทเนียมออกไซด์ สามารถ
เตรี ย มได้ จ ากอัล คัล ไทเทเนทของโซเดี ย มไทเทเนทกับ โซเดี ยมหรื อ โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์
ในตู้อบความดันสูง (Autoclave) ที่อณ
ุ หภูมิ 200 – 600 ๐C เฟสที่สําคัญเชิงพาณิชย์ของไทเทเนีย
คือ เฟสอนาเทสและเฟสรูไทน์ และสามารถแบ่งทังสองเฟสนี
้
้ได้ จากการวิเคราะห์โดยการใช้ เทคนิค
การกระเจิงแสงของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction spectrometry)
แม้ ว่าทัง้ เฟสอาเทสและเฟสรู ไทน์ จะมี โครงสร้ างแบบเตตระโกนอล จะมี ลักษณะเป็ น
แอนไอโซโทรปิ ก แต่ไม่มีลักษณะไอโซมอฟั สได้ ดังรู ปที่ 2.1 จึงทํ าให้ มีสมบัติทางกายภาพ เช่น
ค่ า ดัช นี ก ารกระเจิ ง แสงขึ น้ อยู่กับ ทิ ศ ทางที่ สัม พัน ธ์ กับ การตัด ของผลึ ก ดัง นั น้ จึ ง นิ ย มนํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ เป็ นสารตัง้ ต้ น ซึ่งมีลักษณะพิเศษระหว่างทิศทางของการสูญเสียผลึกเพราะมีการ
จัดเรี ยงตัวของอนุภาคขนาดเล็กอย่างอิสระเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นสาเหตุที่ต้องนํามาพิจารณา
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ในสมบัติด้านนี ้ และเฟสอนาเทสที่เกิดขึ ้นทัว่ ๆไป มีโครงสร้ างใกล้ เคียงกับออกตระฮีดรอล และเฟส
รู ไทน์ ซึ่งเฟสรู ไทน์นี ้มีความเสถียรภาพต่อความร้ อนสูง ดังนั ้นจึงเป็ นเฟสที่มีความสําคัญในการ
นําไปประยุกต์ใช้ งานมากกว่าเฟสอื่น

รูปที่ 2.1 โครงสร้ างผลึกของไทเทเนีย (a) เฟสอนาเทส (b) เฟสรูไทล์ (c) เฟสบรุคไคต์
[Carp, 2004]
การวิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพของทิศทางโครงร่ างผลึก สามารถทําได้ ทั ้งเฟสรู ไทล์ที่
เกิดในธรรมชาติและที่ได้ จากการสังเคราะห์ เฟสอนาเทสที่ได้ จากธรรมชาติ และเฟสบรู คไคต์ที่ได้
จากธรรมชาติเช่นกัน การวัดดัชนีของการกระเจิงแสงของไทเทเนียต้ องทําโดยการใช้ โครงร่ างผลึก
ซึง่ มีการจัดเรี ยงตัวกับส่วนของแกนผลึกที่วดั ได้ จากปริ ซมึ จึงสามารถวัดขนาดผลึกของทังสามเฟส
้
นี ้ได้ อย่างไรก็ตามมีเพียงเฟสรู ไทน์ เท่านัน้ ที่มีลกั ษณะเป็ นผลึกเทียมขนาดใหญ่ จากการละลาย
ค่าดัชนีการกระเจิงแสงของเฟสรู ไทน์ คือ 2.75 ค่าคงที่ของเฟสรู ไทล์ ทีมีสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้า
เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของผลึกและการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์ของสารแต่ละตัวในสูตร
(Stoichiometric formula) สําหรับไทเทเนียเฟสรู ไทน์ที่มีลกั ษณะเป็ นผง มีค่าเฉลี่ยของค่าคงที่นี ้
ที่ 114 และค่าคงที่ของเฟสอนาเทส คือ 48
ไทเทเนียมีความเสถียรต่อความร้ อน (Mp 1855 ๐c) และมีความต้ านทานสูงต่อการดึงดูด
ต่อสารเคมี เมื่อให้ ความร้ อนสูงภายใต้ สญ
ุ ญากาศ มีการสูญเสียออกซิเจนเล็กน้ อยเพื่อที่จะเปลี่ยน
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องค์ ประกอบเป็ น TiO1.97 ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มีสีนํา้ เงินดํา แต่เมื่อให้ ความร้ อนในอากาศ ทํ าให้
สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็ นสีขาวได้ ดงั เดิม
2.2 ซิลิกาออกไซด์ , SiO2
ซิลิกามีพืน้ ที่ผิวสูง มีสูตรทั่วไปคือ SiO2 เป็ นตัวรองรั บที่ได้ รับความนิ ยมในการนําไปใช้
เตรี ยมตัวเร่ งปฏิกริ ยาในทางอุตสาหกรรมเช่นกัน แต่ซิลิกามักมีความเสถียรทางความร้ อนที่ตํ่า
กว่ า อะลู มิ น า ในบรรยากาศบางประเภทและเมื่ อ สั ม ผั ส กั บ ไอนํ า้ อาจเกิ ด สารประกอบ
ไฮดรอกไซด์ที่ระเหยได้

นอกจากนีย้ ังขึ ้นรู ปได้ ยากกว่า อย่างไรก็ตามสารประกอบระหว่าง

อะลูมินาและซิลิกาหรื ออะลูมิโนซิลิเคตใช้ เป็ นตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาที่ สําคัญในปฏิกิริยาคาตาไลติ
กแครกกิง เนื่องมาจากความเป็ นกรดสูงเมื่อเทียบกับอะลูมินาหรื อซิลิกาเพียงอย่างเดียว ซิลิกาที่
มี พื น้ ที่ ผิ ว สูง สามารถเตรี ย มได้ จ ากการเผาออร์ แ กโนซิ ลิ เ กตหรื อ การนิ ว ทรั ล ไลเซชัน ของ
สารละลายอัลคาไลน์ของซิลิเคต เป็ นกรดพอลิเมอร์ ริกซิลิซิก (polymeric silicic acid) ซึ่ง
ตกตะกอนเป็ นไฮเดรตเจล สายโซ่ของพอลิเมอร์ ริกซิลิซิกจะเกิดเป็ นโครงข่ายที่มีพื ้นที่ผิวสูง มีรู
พรุ นที่เชื่อมต่อกัน ที่มีขนาดต่างๆ จากนั ้นเมื่อนําเจลไปอบแห้ งและเผาก็จะได้ ซิลิกาที่มีพื ้นที่ผิว
300-400 ตร.ม.ต่อกรัม ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในการเผา
[SiO4]2

[Si(OH)4]x

SiO2. H2O

ซิลิกามีความเป็ นกรดน้ อยกว่าอะลูมินา แต่สามารถสังเคราะห์ ให้ มีความเป็ นรู พรุ นสูง
เหมาะสําหรับนําไปผลิตเป็ นโมโนลิธ นอกจากนี ้ยังมีซิลิกาที่มีรูพรุนที่เป็ นระเบียบ เช่น MCM-41
ที่มีพื ้นที่ผิวสูงและมีรูพรุ นรูปหกเหลี่ยมขนาด 2-10 นาโนเมตร
ในปั จจุบนั มีการสังเคราะห์เมโซพอรัสซิลิกาที่มีพื ้นที่ผิวและปริ มาตรรู พรุ นสูงขึ ้นมากมาย
หลายชนิดดังตัวอย่างในตารางที่ 2.2 ลักษณะทัว่ ไปของซิลิกา แสดงดังตารางที่ 2.3
มีการใช้ ซิลิกาในรู ปแบบทั่วไปในงานด้ านโยธา ซึ่งได้ จากหินเหล็กไฟโบราณในยุคหิ น
จนถึงการใช้ เป็ นภาชนะในยุคสมัยใหม่ เพราะว่าสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างหลากหลายและ
ขึ ้นอยู่กบั รู ปที่เกิดขึ ้น และซิลิกานี ้สามารถเรี ยกได้ หลากหลายมากกว่าแร่ ธาตุชนิดอื่นๆ ชื่อเก่าของ
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หินเหล็กไฟหลายชื่อมีการสูญหายไปแล้ วและมีการเกิดซํ ้าได้ น้อยมาก แต่ปัจจุบนั ใช้ ชื่อว่า ควอตซ์
ที่ ใช้ สําหรั บอัญมณี เป็ นที่ ร้ ู จักกัน ในด้ านการประหยัดของผู้ค้าอัญ มณี หลังจากนัน้ มี ง านวิจัย
สมัย ใหม่ เพื่ อ แสดงความชัด เจนของโครงร่ า งผลึกซิ ลิ กาที่ มี ค วามหลากหลาย บางส่ว นมี ก าร
เชื่อมต่อกับอุณหภูมิ
ตารางที่ 2.2 สมบัติของเมโซพอรัสซิลิกาที่มีพื ้นที่ผิวและปริ มาตรรู พรุนสูงชนิดต่างๆ
[Chouyyok et al., 2009]
ชนิดของซิลิกา

พืน้ ที่ผิว
(ตร.ม.ต่ อกรั ม)

ปริ มาตรรู พรุ น
(ลบ.ซม.ต่ อกรั ม)

ขนาดรู พรุ น
(นาโนเมตร)

MCM-41

888

0.84

3.2

SBA-15

798

1.06

5.4

MCF

618

1.6

14.6

ชื่ อ ของซิ ลิ ก าที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน หลายชนิ ด เพื่ อ จํ า แนกชนิ ด และการจัด เรี ย งตัว อย่ า ง
กว้ างขวาง นอกจากนี ้ยังพบว่า มีการอภิปรายทัว่ ไปในความหลากหลายของซิลิกา บทความหรื อ
ผู้เขียนหวังว่า จะทําให้ นกั วิทยาศาสตร์ สามารถจําแนกชื่อได้ ดังนั ้นจึงใช้ เทอมแตกต่างกัน ซึ่งเป็ น
สาเหตุสําหรับการค้ นหาคําจํากัดความที่น่าเบื่อ
ชื่อที่มีความหลากหลายในลําดับของรู ปที่ขึน้ อยู่กับอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงโครงร่ างผลึก
เกิดขึ ้นที่อณ
ุ หภูมิสงั เกตเมื่อมีช่วงเวลามากพอสําหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงของโครงร่ างผลึก
ในห้ อ งปฏิ บัติ การมี ก ารนํ าไปใช้ ใ นด้ า นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าบ่อ ยครั ง้ นอกจากการเปลี่ ย นแปลงที่
อุณหภูมิวิกฤติแล้ ว ความน่าจะเป็ นของกรณี นีเ้ หมือนกับการเปลี่ยนจากสภาวะที่ไม่เสถียรไปสู่
ควอซต์ที่อุณหภูมิบรรยากาศ โดยเฉพาะหลังจากที่มีช่วงชั ้นเวลายาวนาน รู ปของการทําให้ เย็น
อย่างรวดเร็ วหรื อตัวกลางที่ทําให้ เกิดความร้ อนไม่ได้ เกิดขึ ้นในรู ปของโซนที่มีความเสถียร แต่การ
เปลี่ย นแปลงโดยตรงจากหนึ่ง ไปถึง อื่ น ๆ ปราศจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ตัวกลาง การเกิ ด โครงร่ างผลึก
ส่วนมากมีสงั เกตการเปลี่ยนแปลงที่พบจากการเกิดที่ช่วงอุณหภูมิสงู และตํ่าสุด
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a) แก้ วซิลิกา (Silica glass) เป็ นอสันฐานที่มีลกั ษณะเป็ นแก้ วและไม่มีโครงร่ างผลึก มีความเสถียร
ตํ่ากว่าจุดหลอมเหลวและเหนืออุณหภูมิ “gc” ของเหลวที่มีความเย็นสูงนี ้สามารถเรี ยกเป็ นชื่ออื่นๆ
คือ แก้ วควอซต์ (Quartz glass), แก้ วหลอม (Fused glass), ควอซต์หลอม (Fused quartz)
ส่วนมากที่อณ
ุ หภูมิบรรยากาศสามารถพบรู ปคริ สโตบาไลท์ (cristobalite)ได้ เพียงเล็กน้ อย
ตารางที่ 2.3 ลักษณะทางกายภาพของซิลกิ า
คุณสมบัติ
ชื่อทัว่ ไป

ซิลิกา

สูตรโมเลกุล

SiO2

มวลโมเลกุล

60.1 กรัมต่อโมล

ลักษณะที่ปรากฎ

สีขาวหรื อของแข็งไม่มีสี (บริ สทุ ธิ์)

ความหนาแน่นและเฟส

2.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
(ของแข็ง)

ค่าการละลายในนํ ้า

ไม่สามารถละลายได้

จุดหลอมเหลว

1610 ๐C

จุดเดือด

2230 ๐C

b) คริ สโตบาไลท์ (Cristobalite) เป็ นไอโซเมทริ กหรื อคล้ ายกับไอโซเมทริ ก มีช่วงอุณหภูมิ “gc” ที่
1710 ๐C เมื่อเพิ่มอุณหภูมิคริ สโตบาไลท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็ นแก้ วได้ หรื อจากแก้ วไปเป็ น
คริ สโตบาไลท์เมื่อมีการลดอุณหภูมิ คริ สโตบาไลท์สามารถเรี ยกได้ หลายแบบ เช่น เบต้ าคริ สโต
บาไลท์หรื อเรี ยกว่าคริ สโตบาไลท์ที่อุณหภูมิสงู เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากอุณหภูมิสงู เกิด
จากช่วง “gc” ในการทําให้ เย็นหรื อเรี ยกว่าไอโซเมทริ กและในการทําให้ เย็นของโครงร่ างผลึกจะ
เปลี่ยนเป็ นแอลฟาคริ สโตบาไลท์หรื อคริ สโตบาไลท์ที่อณ
ุ หภูมิตํ่าที่ 200-275 ๐C เพื่อเตรี ยมการทํา
ให้ เย็นอย่างรวดเร็ วผ่านช่วง “ct” และ “tg” ซึง่ จะเป็ นเตตระโกนอล
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c) ไตรไดไมท์ (Tridimite) มีรูปแบบเป็ นเฮกซะโกนอลที่มีลกั ษณะเป็ นพีรามิด 2 อัน มีช่วงอุณหภูมิ
“ct” ที่ 1470 ๐C เมื่อมีการให้ ความเย็นคริ สโตบาไลท์สามารถเปลี่ยนเป็ นไตรไดไมท์ได้ แก้ วมี
ลักษณะเป็ นไตรไดไมท์ได้ ที่อุณหภูมิ 1670 ๐C ถ้ ามีการทําให้ เย็นอย่างรวดเร็ วในช่วง “gc”
เบต้ าคริ สโตบาไลท์อนั ดับที่ 2 หรื อไตรไดไมท์ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า สามารถผลิตได้ ใช้ ช่วงอุณหภูมิสงู
จากการทําให้ เย็นในช่วง “ct” และเมื่อโครงร่างผลึกนี ้สามารถเปลี่ยนเป็ นเบต้ าคริ สโตบาไลท์อนั ดับ
ที่ 1 หรื อเรี ยกว่าไตรไดไมท์ที่อณ
ุ หภุมิตํ่ากว่า การทําให้ เย็นอย่างรวดเร็ วในอุณหภูมิ 163 ๐C มีการ
เปลี่ยนแปลงของช่วง “tg” จึงมีการเปลี่ยนกลับไปเป็ นแอลฟาไตรไดไมท์หรื อไตรไดไมท์ที่อณ
ุ หภูมิ
ตํ่า และเมื่อทําให้ เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 117 ๐C ทําให้ เปลี่ยนเป็ นไตรไดไมท์ธรรมชาติได้
d) ควอซต์ (Quartz) มีรูปร่ างแบบเฮกซะโกนอล เกิดจากไตรไดไมท์ในช่วง “tg” ที่มีการทําให้ เย็น
ในอุณหภูมิ 870 ๐C แก้ วอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงร่ างผลึกควอซต์ที่การทําให้ เย็นในอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็ ว 1400 ๐C ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของ “gc”, “gt” และ “ct” เบต้ าควอซต์หรื อควอตซ์ที่มี
อุณหภูมิสูงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในช่วงอุณหภูมิสูง เกิดขึน้ ที่จุด “tg” มีรูปร่ างแบบเฮมิฮีดรอล
(Hemihedral) การทําให้ เย็นของโครงร่ างผลึกจะทําให้ สามารถเปลี่ยนเป็ นแอลฟาควอซต์ หรื อ
เรี ยกว่า ควอซต์ที่อณ
ุ หภูมิตํ่าที่อณ
ุ หภูมิ 573 ๐C พบว่าได้ แร่ ธาตุที่มีความเสถียรที่อณ
ุ หภูมิตํ่า มี
รู ปร่ างแบบเตตระฮีดรอล แสดงความมีขั ้วที่แกน c และสามารถแบ่งเป็ นควอตซ์ทางด้ านขวาและ
ควอซต์ทางด้ านซ้ าย
e) ชาร์ ลโดนี (Chalcedony) มีรูปร่ างแบบผลึกคริ พโต (Cryptocrystalline) หรื อเป็ นแร่ ธาตุที่มี
ขนาดละเอียด ซึ่งไม่สามารถพบได้ ในไดอะแกรมของสมดุลทางความร้ อน เมื่อให้ ความร้ อนที่
อุณ หภูมิ จ นถึ ง 725-850 ๐ C สามารถเปลี่ ย นเป็ นไตรไดไมท์ ไ ด้ หลัง จากนั น้ จะอยู่ใ นรู ป ของ
ไตรไดไมท์ปกติ ชาร์ ลโดนีสามารถพบได้ ในการตกตะกอนของสารละลาย และอาจจะเป็ นสารผสม
ระหว่างแก้ วและควอซต์หรื อน่าจะเป็ นตัวกลางของผลิตภัณฑ์ในการกําจัดนํ ้าของโอปอที่มีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวคล้ ายวุ้น
f) ซิลิกาเหลว (Colloidal silica) มีลกั ษณะที่มีนํ ้าเป็ นองค์ประกอบและสามารถอธิบายได้ ภายใต้
โอปอทั่วไป ซิลิกอนเกิดจากการรวมกันของออกซิเจนในธรรมชาติกับรู ปของซิลิกาและซิลิเกต
ซิลิเกตมีโครงสร้ างเชิงซ้ อนประกอบด้ วย SiO4 ที่มีโครงสร้ างเตตระฮีดรอลรวมกับจํานวนของโลหะ
ซิลิกอนไม่สามรถพบได้ ในธรรมชาติในธาตุอิสระทัว่ ไป แม้ กระทัง่ รูปของธาตุซิลกิ อนทังหมด
้
ซึง่ เป็ น
สารประกอบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับที่ 3 รองจากไฮโดรเจนและคาร์ บอน ซิลิเกตมีมากกว่า
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1000 ชนิดที่ได้ จากธรรมชาติประกอบด้ วยดินขาว แร่ ไมกา แร่ ฟันม้ า แร่ แกรนิต เส้ นใยหิน และ
hornblend ดังนัน้ ซิลิเกตธรรมชาติจึงมีโครงสร้ างที่ประกอบด้ วยออโธซิลิเกต (SiO44-) ไพโรซิลิเกต
(Si2O76-) และโครงสร้ างซับซ้ อนอื่นๆ เช่น (SiO3)n2- มีการจัดเรี ยงตัวของวงเฮกซะฮีดรอลในสายโซ่
หรื อไพโรซีน (SiO32-) n และแอมฟิ โบล์ (Si4O116-) n ในสายโซ่ไม่จํากัด ส่งผลให้ แร่ ซิลิเกตในธรรมชาติ
จึงประกอบด้ วยแร่ ทั่วๆไป เช่น ทรี โมไลท์ (Ca2Mg5(OH)2Si8O22) ดีออพไซด์ (CaMg(SiO3)2)
เกาลิน (H8Al4Si4O18) มอนท์โมริ ลโลไนท์ (H2Al2Si4O12) เทล (Mg3[(OH)2SiO10]) มัสโคไวท์ (เป็ น
แร่ ไมกาที่ไม่มีสี, H2KAl3(SiO4)3) เฮมิมอไฟท์ (Zn4(OH)2Si2O7.H2O ) เบอริ ล (Be3Al2Si6O18) ไซ
คอน (ZrSiO4) บีนิทอยท์ (BaTiSi3O9) เฟลสปาร์ (KAlSi3O8) ซีโอไลท์ (Na2O.2Al2O3.5SiO2.5H2O)
เนพไฟรท์ (Ca(Mg,Fe)3(SiO3)4) เอนสเตไตท์ (MgSiO3)n เซอร์ เพนไทน์ (H4Mg3SiO) เจเดทท์
(NaAl(SiO3)2) โทพาซ (Al2SiO4F2) และทัวมาไลน์ (H,Li,K,Na).Al3(BOH)2SiO19 ชันอื
้ ่นๆ ของ
สารประกอบซิลิกอนยังคงเหมือนกับทราย ควอซต์ หินเหล็กไฟ เขี ้ยวหนุมาน หินโมรา โอปอ หิน
พวกโมรา และผลึกของหิน
2.3 อะลูมินาออกไซด์ , Al2O3
อะลูมินาเป็ นตัวรองรับที่มีการใช้ งานมาก เนื่องจากมีความเสถียรทางความร้ อนสูงเพราะ
มีสมบัติท างกายภาพ เคมี และสมบัติในการเร่ งปฏิกริ ยาที่ ห ลากหลาย มี ทัง้ โครงสร้ างแบบ
อสัณฐานและโครงสร้ างผลึก มีสูตรทั่วไปคือ Al2O3 พืน้ ที่ผิวมีค่าตัง้ แต่ 0.5-600 ตร.ม.ต่อกรั ม
สมบั ติ เ หล่ า นี แ้ ละความเป็ นกรดของอะลู มิ น าขึ น้ อยู่ กั บ วิ ธี ก ารสัง เคราะห์ ความบริ สุท ธิ์
การคายนํ ้า และการบําบัดด้ วยความร้ อน เป็ นต้ น อะลูมินาที่ มีพื ้นที่ ผิวและความเป็ นกรดสูง
สามารถสังเคราะห์ได้ จากวิธีการตกตะกอนโดยสารละลายกรดหรื อเบส
การกําจัดนํ ้าจากอะลูมินาไฮดรอกไซด์และออกซีไฮดรอกไซด์นําไปสู่การเกิดสารประกอบ
อะลูมินาที่มีสูตร Al2O3xH2O เมื่อ 0<x<1 ซึ่งโดยปกติจะมีโครงร่ างผลึกเพียงเล็กน้ อย
สารประกอบนี ส้ ามารถนํ าไปใช้ ในในการใช้ เป็ นตัวรองรั บของตัวเร่ งปฏิกิริยาและตัวดูดซับได้
โดยทัว่ ไป อะลูมินาประกอบด้ วย 2 เฟส คือ เฟสทรานซิชนั และเฟสแอลฟา
โครงสร้ างทรานซิชนั ของอะลูมินาประกอบไปด้ วยอะลูมินาเฟสต่างๆ ได้ แก่ เฟสเบต้ า (βAl2O3) เฟสแกมมา (γ- Al2O3) เฟสเอต้ า (η- Al2O3) เฟสไคน์ (χ- Al2O3) เฟสแคปปา (κ-

14

Al2O3) เฟสเดลต้ า (δ-Al2O3) เฟสเตต้ า (θ-Al2O3) และ เฟสแอลฟา (α-Al2O3)โดยที่อะลูมินา
เฟสแกมมามีความพรุ นและพื ้นที่ผิวสูง ส่วนเฟสที่เสถียรที่สดุ คือ อะลูมินาเฟสแอลฟา ซึ่งไม่มี
รูพรุน การเปลี่ยนเฟสของอะลูมินาแสดงได้ ดงั รูปที่ 2.2
โบไมท์สญ
ู เสียนํ ้าในโมเลกุลที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 300 ๐C ทําให้ เกิดการซินเทอริ งและพื ้นที่ผิว
ลดลง โดยที่ 500 ๐C จะเกิ ด เป็ นเฟสแกมมา ซึ่ง มี พืน้ ที่ ผิว ประมาณ 200-300 ตร.ม.ต่อ กรั ม
เมื่อให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสูงขึน้ ไปอีก จะทําให้ อะลูมินาสูญเสียหมู่ไฮดรอกซิล หรื อตําแหน่ง
ของกรด บรอนสเตด และเปลี่ยนเฟสเป็ นเดลตาและเตตา อะลูมินาที่มีพื ้นที่ผิวประมาณ 50-120
ตร.ม.ต่อกรัม และความเป็ นกรดที่ลดลงที่อณ
ุ หภูมิ 900-1050 ๐C จะเปลี่ยนเฟสเป็ นแอลฟา
อะลูมินาที่มีพื ้นที่ผิวเพียง 1-5 ตร.ม.ต่อกรัมและความเป็ นกรดที่น้อยที่สดุ

รูปที่ 2.2 ความเสถียรทางความร้ อนของอะลูมินาเฟสต่างๆ [Oberlander, 1984]
การสังเคราะห์ อะลูมิน าสามารถทํ าได้ จากการแคลไซน์ และการแคลไซน์ นีข้ ึน้ อยู่กับหมู่
ไฮดรอกไซด์เริ่ มต้ น (Gibbsite, boehmite, and other) และสภาวะในการแคลไซน์ โดยทัว่ ไป
แล้ วทรานซิชนั อะลูมินาเริ่ มสูญเสียพื ้นที่เท่ากันที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 800 ๐C เนื่องจากมีการกําจัด
รู พรุ นขนาดเล็กน้ อย อย่างไรก็ตาม การสูญเสียพื น้ ที่ ผิวนี จ้ ะเพิ่มมากขึน้ ตามการเพิ่มขึน้ ของ
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง กว่ า 1000 ๐ C มี โ ครงร่ างผลึ ก ในรู ปแอลฟาอะลู มิ น าที่ เ สถี ย รเกิ ด ขึ น้
[Dynys et al., 1982]
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การศึกษาการเปลี่ยนเฟสโดยตรงของอะลูมินา ซึง่ มีกลไกการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยน
จากเฟสแกมมาเป็ นเฟสแอลฟา ซึง่ เกี่ยวข้ องกับคอนเวอร์ ชนั ของการเรี ยงตัวของลูกบาศก์ปิดของ
ไอออนออกซิเจนเป็ นการเรี ยงตัวแบบเฮกซะโกนอลที่มีความเสถียร [Simpson et al.,1998;
Levin et al.,1998]
โครงสร้ างของแอลฟาอะลูมินาประกอบด้ วยระนาบของการเรี ยงตัวของไอออนออกซิเจนที่
มีขนาดใหญ่ที่มีลําดับของ A-B-A-B ดังนัน้ การเกิดรู ปของการจัดเรี ยงตัวของไอออนที่มีประจุ
บวกแบบเฮกซะโกนอลปิ ด ส่วนไอออนที่ มีประจุลบอยู่ที่ตําแหน่งของออกตระฮี ดรอลในการ
จัดเรี ยงตัวและจากระนาบของการจัดเรี ยงตัวของออกซิเจนแบบปิ ดชนิดอื่นๆ เพื่อที่ จะรั กษา
ประจุให้ มีความเป็ นกลาง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2-3 ของตําแหน่งออกตระฮีดรอลเท่านั ้นที่สาม
รถเติมประจุลบได้ รูปที่ 2.3 แสดงการจัดเรี ยงตัวของอะตอมอะลูมิเนียมกับออกซิเจนมีระนาบที่
ขนานกับฐาน ตําแหน่งว่างของออกตระฮีดรอลจากการจัดเรี ยงตัวแบบเฮกซะฮีดรอล มีชั ้นของ
ประจุลบที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือชัน้ a b และ c ขึ ้นอยูก่ บั ตําแหน่งประจุลบที่ว่างภายในชัน้ ซึง่ มี
โครงสร้ างที่มีลําดับของชันประจุ
้
ลบคือ a-b-c-a-b-c

รูปที่ 2.3 การจัดเรี ยงตัวของอะตอมอะลูมิเนียมกับออกซิเจนมีระนาบที่ขนานกับฐาน
2.4 เซอร์ โคเนียมออกไซด์ , ZrO2
เซอร์ โคเนียมีรูปร่ างแบบอสันฐานหลายชนิดต่อกัน 3 เฟสคือ มอนอคลีนิค (monoclinic),
เตตระโกนอล (tetragonal), และคิวบิคหรื อลูกบาศก์ (Cubic) แสดงโครงสร้ างของเซอร์ โคเนียเฟส
ต่างๆ ดังรู ปที่ 2.4 และ 2.5 เฟสของมอนอคลีนิคมีความเสถียรที่อณ
ุ หภูมิสงู ถึง 1170 ๐C ซึง่ เป็ น
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนรู ปของเฟสเตตระโกนอลที่มีความเสถียรต่อความร้ อนตํ่ากว่า 1100 ๐C เป็ น
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ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ ในการด้ านตัวเร่งปฏิกิริยา ส่วนเฟสคิวบิคมีความเสถียรที่อณ
ุ หภูมิมากกว่า 2370
๐
C และมีจดุ หลอมเหลวที่อณ
ุ หภูมิ 2680 ๐C เนื่องจากลักษณะทัว่ ไปของการเปลี่ยนเฟส ทังที
้ ่เฟส
เตตระโกนอลที่มีอณ
ุ หภูมิสงู หรื อเฟสคิวบิคสามารถถูกลดความร้ อนในอุณหภูมิที่ทําให้ เกิดการเย็น
ตัวอย่างรวดเร็ วที่อณ
ุ หภูมิห้อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อณ
ุ หภูมิตํ่ามีการวัดเฟสเตตระโกนอลของ
เซอร์ โคเนีย เมื่อมีการเตรี ยมเซอร์ โคเนีย เช่น การตกตะกอนจากสารละลายเกลือหรื อโดยการ
สลายตัวด้ วยความร้ อนของเกลือเซอร์ โคเนียม วิธีเหล่านี ้ไม่ได้ มีพฤติกรรมตามไดอะแกรมของการ
เปลี่ยนเฟส (เช่น เฟสมอนอคลีนิคที่ เสถี ยรภาพที่ อุณหภูมิตํ่า) ที่ อุณหภูมิตํ่าเฟสเตตระโกนอล
สามารถถูกขัดสีโดยปั จจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบของสารเคมี (สิ่งเจือปนของประจุบวก) โครงสร้ างที่
เหมือนกันระหว่างเตตระโกนอลและการเตรี ยมอสันฐาน ซึ่งมีผลกระทบของขนาดของอนุภาคที่มี
พื ้นฐานจากพลังงานที่พื ้นผิวมีค่าตํ่าในเฟสเตตระโกนอลเมื่อเปรี ยบเทียบกับเฟสมอนอคลีนิค การ
วัดการเปลี่ยนเฟสของเตตระโกนอลเป็ นมอนอคลีนิคเกิดอย่างสมบูรณ์ที่อณ
ุ หภูมิ 650-700 ๐C

รูปที่ 2.4 หน่วยเซลล์ของโครงร่ างผลึกแต่ละเฟส [West, 1997]

รูปที่ 2.5 โครงสร้ างของมอนอคลีนิค (monoclinic), เตตระโกนอล (tetragonal), และ
คิวบิคหรื อลูกบาศก์ (Cubic) เซอร์ โคเนีย [West, 1997]
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2.5 การเตรี ยมเมโซพอรั สไทเทเนีย [Shieh, 2006]
วิ ธี ก ารเตรี ย มตั ว รองรั บ เมโซพอรั ส ไทเทเนี ย สามารถสรุ ป เป็ นแผนผั ง อย่ า งง่ า ยได้
ดังแผนผังที่ 2.1 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 นําผงไทเทเนียมคาร์ ไบด์ปริ มาณ 1.4 กรัม ผสมกับสารละลายกรดไนตริ กที่มี
ความเข้ มข้ น 5 โมลาร์ ปริ มาตร 16 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 70 ๐C เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ในขั ้นตอน
ที่กล่าวมานี ้ต้ องคนสารละลายอยูต่ ลอดเวลา เพื่อลดการสะสมของผงไทเทเนียมคาร์ ไบด์
ขัน้ ตอนที่ 2

นําไปล้ างด้ วยสารละลายเอทานอลและนํา้ ที่ผ่านการกํ าจัดไอออนแล้ ว

ตามลําดับ หลังจากนั ้นนําไปกําจัดนํ ้าเพื่อทําให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 70 ๐C เวลา 24 ชัว่ โมง
ขันตอนที
้
่ 3 นําไปเผาที่เตาแบบท่อด้ วยอัตราการป้อนอากาศ 95 มิลลิลิตรต่อนาที ที่
้ า
อุณหภูมิ 200 ๐C โดยมีอตั ราการเพิ่มอุณหภูมิที่ 10 ๐C/min เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนันทํ
การลดอุณหภูมิตวั อย่าง โดยตั ้งทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยการป้อนไนโตรเจนอัตรา 75 มิลลิลิตร
ต่อนาที
5 M HNO3, 70 °C

TimXn

TiC
Oxidation

amorphous TiO2
Hyrolyzes

crystalline TiO2
peptization

and condensation
แผนผังที่ 2.1 การเตรี ยมเมโซพอรัสไทเทเนียจากไทเทเนียมคาร์ ไบด์ [Shieh, 2006]
2.6 โคบอลต์ [Young, 1960; Othmer, 1991]
2.6.1 ลักษณะทัว่ ไป
โคบอลต์เป็ นธาตุโลหะทรานสิชนั ที่มีเลขอะตอม 27

มีลกั ษณะที่ปรากฏคล้ ายกับเงิน

โคบอลต์และสารประกอบโคบอลต์ถกู นําไปใช้ สําหรับให้ สีในแว่นตาและสารเคลือบพื ้นผิวเหมาะ
สําหรับเครื่ องปั น้ ดินเผาเพื่อใช้ ในการอบแห้ งสีและแลคเกอร์ อาหารของสัตว์และมนุษย์วสั ดุที่ใช้
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สําหรับการเคลือบด้ วยไฟฟ้าและอัลลอยด์ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู อัลลอยด์ที่มีนํ ้าหนักมากและเครื่ องมือ
ความเร็ วสูง และโลหะผสมแม่เหล็ก โลหะผสมที่ใช้ สําหรับขาเทียมและใช้ ในทางรังสี นอกจากนี ้
โคบอลต์ยังเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาสําหรั บการกลั่นไฮโดรคาร์ บอนจากนํา้ มันดิบเพื่อการสังเคราะห์
เชื ้อเพลิงที่ให้ ความร้ อน
2.6.2 คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ แสดงไว้ ดังตารางที่ 2.4

โครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ของ

โคบอลต์ คือ [Ar] 3d7 4S2. ที่อณ
ุ หภูมิห้องรูปแบบโครงสร้ างผลึกของα (หรื อε) เป็ นเฮกซะ
โกนอลแบบปิ ด (CPH) และพารามิเตอร์ แลตทิตคือ a = 0.2501 nm และ C = 0.4066 nm ที่
อุณหภูมิสงู กว่า 417 °C ด้ านหน้ าเป็ นศูนย์กลาง allotrope (FCC) ลูกบาศก์, γ (หรื อβ) แบบมี
พารามิเตอร์ แลตทิต a = 0.3554 nm, กลายเป็ นรู ปแบบผลึกที่มีความเสถียร ขนาดรู ปแบบของ
โคบอลต์ที่ไม่ใช่อัลลอยด์ในระหว่างการเปิ ดรั บโคบอลต์ ไม่เจื อปนไปกับอากาศหรื อออกซิเจนที่
อุณหภูมิสงู เป็ นสองเท่าชันในช่
้ วงอุณหภูมิ 300 ถึง 900 °C ขนาดประกอบด้ วยชั ้นบางของ
โคบอลต์ออกไซด์ผสม Co3O4 ที่อยู่ทางด้ านทางนอกและโคบอลต์ (II) ออกไซด์ที่อยู่ชนถั
ั ้ ดจาก
โลหะ ส่วนโคบอลต์ (III) ออกไซด์, Co2O3 อาจจะเกิดขึ ้นในช่วงอุณหภูมิที่ตํ่ากว่า 300 °C แต่ที่
อุณหภูมิสงู กว่า 900 °C, Co3O4 สามารถสลายตัวได้ ทั ้งสองชัน้ แม้ วา่ ลักษณะที่ปรากฎมีความ
แตกต่างกันคือ ประกอบด้ วย CoO เท่านั ้น สําหรับที่ช่วงอุณหภูมิที่ตํ่ากว่า 600 °C และที่สงู กว่า
750 °C ปรากฏว่ามีเสถียรภาพเพื่อการแตกร้ าวในการทําความเย็น
สารประกอบโคบอลต์และสารประกอบเชิงซ้ อนมีความสําคัญในทางอุตสาหกรรมโคบอลต์
ที่มีมวลอะตอม 58.933 เป็ นหนึ่งในกลุ่มทรานสิชนั แรกของกลุ่มที่ 9 (VIIIB) มีไอโซโทป 13 แบบ
แต่มีรูปแบบที่มีความสําคัญเพียง 3 แบบเท่านั ้น ส่วน 59Co มีความเสถียรและเกิดไอโซโทปได้ ตาม
ธรรมชาติ 60Co มีครึ่งชีวติ ของ 5.3 ปี และเป็ นแหล่งทัว่ ไปของγ - source สําหรับการวิเคราะห์แบบ
MÖssbauer

แกนโคบอลต์ที่มีวาเลนซ์อิเลคตรอน +2 และ +3 เป็ นของสารประกอบและ

สารประกอบเชิงซ้ อน สารประกอบเชิงซ้ อนของโคบอลต์มีหลายชนิดแต่มีเพียง 2-3 ชนิดเท่านั ้นที่มี
ความเสถียร ส่วนใหญ่โคบอลที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันมากจะอยู่ในรู ปของออกตระฮีดรอล แต่โคบอลต์ที่พบ
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ในธรรมชาติจะมีทั ้งออกตระฮีดรอลและเตตระฮีดรอล ซึ่งโคบอลต์ (II)

เตตระฮีดรอลมีความ

ซับซ้ อนมากกว่าไอออนโลหะทรานซิชนั อื่นๆ เนื่องจากมีความเสถียรระหว่างออกตระฮีดรอลและ
เตตระฮีดรอลน้ อยกว่า โดยปกติแล้ วโคบอลต์ (II) ที่มีลกั ษณะเป็ นออกตระฮีดรอลและเชิงซ้ อนมี
สีชมพูสีนํ ้าตาลอ่อนสีแดงมากที่สดุ ส่วนโคบอลต์ (II) เตตระฮีดรอล จะเป็ นสีนํ ้าเงิน
ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติทางกายภาพของโคบอลต์ (Othmer, 1991)
คุณสมบัติ

ค่า

เลขอะตอม

27

มวลอะตอม

8.93

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูม,ิ °C

417

ความร้ อนของการแปลง, J /ga

251

จุดหลอมเหลวม, °C
ความร้ อนแฝงของการหลอมเหลว, GA Δ Hfus J /

1493
395

จุดเดือด, °C

3100

ความร้ อนแฝงของการกลายเป็ นไอที่ bp, Δ Hvap kJ GA /

6276

ความร้ อนจําเพาะ, J / (กรัม °C)
15 – 100 °C
โลหะเหลว
ค่าสัมประสิทธิ์ของการ thermalexpansion, °C-1

0.442
0.560

CPH ที่อณ
ุ หภูมิห้อง

12.5

FCC ที่ 417 °C

14.2

การนําความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 25 °C, W / (m.K)

69.16

นิวตรอนการดูดซึมความร้ อน, อะตอม Bohr

34.8

ความต้ านทานที่ 20 °CB, 10-8 Ω.m

6.24

อุณหภูมิครู ี , °C

1121
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2.7 โคบอลต์ ออกไซด์
โคบอลต์ออกไซด์ที่เป็ นที่ร้ ู จกั มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ โคบอลต์ (II) ออกไซด์, CoO เป็ นวัสดุที่มี
ลักษณะโครงร่ างผลึกเป็ นลูกบาศก์และมีสีเขียวมะกอก โคบอลต์ (II) ออกไซด์นี ้เป็ นผลิตภัณฑ์
สุดท้ ายที่ได้ จากคาร์ บอเนตหรื อออกไซต์ของโลหะถูกแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูงเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาวะกลางและการลดจากสภาวะบรรยากาศเล็กน้ อย โคบอลต์ (II) ออกไซด์บริ สทุ ธิ์
เป็ นสารตั ้งต้ นที่เตรี ยมได้ ยาก เนื่องจากมันจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ ้นได้ ง่ายที่อณ
ุ หภูมิห้องเพื่อที่จะให้
กลายสารที่มีความออกไซด์สงู อีกครัง้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 850 °C

โคบอลต์ (II) ออกไซด์เป็ น

ออกไซด์ที่มีความเสถียร ผลิตภัณฑ์ของการค้ าโดยปกติจะเป็ นสีเทาเข้ มและมีโคบอลต์ 77-78%
โดยนํ ้าหนัก โคบอลต์ออกไซด์ (II) สามารถละลายในนํ ้า สารละลายแอมโมเนียและตัวทําละลาย
อินทรี ย์ แต่ละลายในนํ ้าแร่ที่มีความเป็ นกรดแก่ ซึ่งเป็ นสารตังต้
้ นที่ใช้ ในกระจกและตกแต่งสีและ
สามารถในการผลิตสารเคมีโคบอลต์
โคบอลต์ออกไซด์ (II), Co2O3, เป็ นรู ปแบบที่เมื่อสารประกอบโคบอลต์ถกู ทําให้ ร้อนที่
อุณหภูมิตํ่าในสภาวะที่ป้อนอากาศมากเกินพอ บางคนบอกว่าโคบอลต์ (III) ออกไซด์มีอยู่เฉพาะ
ในรู ปแบบที่มีนํ ้าเท่านัน้ การออกซิไดซ์สารละลายโคบอลต์กบั สารตั ้งต้ นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ใน
สภาวะเป็ นกลางทําให้ ปริ มาณนํ ้าลดลง ทําให้ มีสีดํา Co2O3 หรื อ Co2O3.H2O จะถูกเปลี่ยนเป็ น
Co3O4 ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 265 °C Co3O4 จะดูดซับออกซิเจนในปริ มาณที่เพียงพอกับ Co2O3
โคบอลต์ออกไซด์, Co3O4 จะถูกสร้ างขึ ้นเมื่อสารประกอบโคบอลต์ เช่น คาร์ บอเนตหรื อ
เซตไควออกไซด์ไฮเดรตถูกให้ ความร้ อนในอากาศที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่าประมาณ 265 °C และไม่เกิน
800 °C
2.8 โคบอลต์ ท่ ใี ช้ สาํ หรั บตัวเร่ งปฏิกิริยา
ตัวรองรับของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ (Co) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ต้องการใช้ เพื่อการ
สังเคราะห์ไฮโดรคาร์ บอนหนักจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนเพราะมีค่าแอคทีวิตีสงู
ค่าการเลือกเกิดของไฮโดรคาร์ บอนเชิ งเส้ นสูงและมีค่าแอคที วิตีของการเกิดนํ า้ ในปฏิกิริยาตํ่ า
เป็ นที่ทราบกันว่าโลหะโคบอลต์ลดลงมากกว่าออกไซด์หรื อคาร์ ไบด์ของโคบอลต์ ซึ่งเป็ นช่วงที่ใช้
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งานในด้ า นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าสํ า หรั บ ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ เ นชัน ของคาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากที่ สุ ด
การศึกษาเพื่อกําหนดลักษณะของชนิดโคบอลต์บนตัวรองรับต่างๆเช่น อะลูมินา ซิลิกา ไททาเนีย
แมกนีเซียคาร์ บอน และซีโอไลต์ นอกจากนี ้ยังได้ ศึกษาอิทธิพลของการเตรี ยมโคบอลต์ พบว่า
การใช้ ของสารตัง้ ต้ นอินทรี ย์ เช่น CO (III) อะซิติลอะซิเตต ส่งผลให้ ค่าคอนเวอรั นของ
คาร์ บอนมอนอกไซด์เพิม่ ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับโคบอลต์ไนเตรต (Kraum, 1999)
2.9 ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ปั จ จุ บัน มี ก ารใช้ ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ สํ า หรั บ การสัง เคราะห์ เ มทานอลจากก๊ า ซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์และก๊ าซไฮโดรเจน [Aresta, 1998] และในการสังเคราะห์นี ้เป็ นการช่วยลด
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึง่ ใช้ เป็ นตัวกลางที่สําคัญในกระบวนการนี ้ ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอกพันธ์เป็ นที่
รู้ จกั กันดีที่ใช้ สําหรับการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ [Leitner, 1998]
เนื่ องจากปฏิ กิ ริ ยานี ไ้ ม่ เ ป็ นไปตามเทอร์ โมไดนามิ ก ส์ เอมี น และซุ ป เปอร์ คริ ทิ ค อล
คาร์ บอนไดออกไซด์ มีการใช้ เป็ นตัว ขับในปฏิกิริยานี ้ ในการเกิดปฏิกิริ ยาที่ สภาวะที่ เหมาะสม
ค่าเทิร์นโอเวอร์ ของผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งตําแหน่งว่องไว (Turnover number)c]และอัตราการเกิด
ปฏกิริยาสูงมาก ตัวอย่างเช่น การพิจารณาสารประกอบเชิงซ้ อนชนิด [R2P-(X)-PR2]Rh-(hfacac)
(X = bridging group; hfacac = 1,3-bis-(trifluoromethyl)-acetonylacetonate) [Fornika,
1995] สารประกอบทั ้งหมดเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่วอ่ งไวสําหรับการผลิตกรดฟอร์ มิกจากไฮโดรเจน
และคาร์ บอนไดออกไซด์ แต่สว่ นใหญ่ประสิทธิภาพที่มี X = (CH2)4 และ R = cyclohexyl และ
แสดงค่าเทิร์นโอเวอร์ ที่ความถี่ 1335 h-1 ในสภาวะที่อณ
ุ หภูมิ 25 ๐C ความดัน 40 atm โดยที่มี
อัตราส่วนของไฮโดรเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ 1 ต่อ 1 ค่าการเลือกเกิดของกรดฟอร์ มิกมีค่า
เข้ าใกล้ 100% ซึง่ แสดงเส้ นทางการเกิดได้ ดงั แผนผังที่ 2.2 ปั จจุบนั นี ้มีการพัฒนาประสิททธิภาพ
ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าวิ วิ ธ พั น ธ์ ใ นการผลิ ต เมทานอลจากปฏิ กิ ริ ยาไฮโดรจิ เ นชั น ของก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์และมีอตุ สาหกรรมต้ นแบบที่มีพื ้นฐานจากเทคโนโลยีนี ้ [Ushikoshi, 1998]
อย่างไรก็ตาม เทอร์ โมไดนามิกส์ของการผลิตเมทานอลจากไฮโดรเจนและก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ยังไม่มีความนิยมเท่ากับการผลิตจากไฮโดรเจนและก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ตัวอย่างเช่น การ
ผลิตเมทานอลจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อณ
ุ หภูมิ 200 ๐C ได้ รับร้ อยละผลได้ น้อยกว่า 40%
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ขณะที่ร้อยละผลได้ จากการผลิตเมทานอลจากก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์มีค่ามากกว่า

80%

[Arakawa, 1998] การลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สามารถทําได้ ดีโดยใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาไฮบริ ดซึง่
กําจัดนํ ้าออกจากเมทานอลเพื่อให้ อยูใ่ นรูปของไดเมทิลอีเทอร์ [Dubois, 1992]

แผนผังที่ 2.2 กลไกการเกิดกรดฟอร์ มิกจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
ด้ วยตัวเร่งปฏิกิริยาโรเดียม [Fornika, 1995]
ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงถูกใช้ ในการสังเคราะห์เมทานอล Fisher and Bell [Fisher, 1997]
ได้ ทําการศึกษาตัวเร่ งปฏิกิริยาทองแดงบนตัวรองรับเซอร์ โคเนียหรื อซิลิกาโดยการวิเคราะห์ ด้วย
รังสีอินฟาเรดในสภาวะการเกิดปฏิกิริยาจริ งและได้ แสดงเส้ นทางการเกิดปฏิกิริยาไว้ ในแผนผังที่
2.3 นอกจากนี ้ยังมีการผลิตเอทานอลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
[Kusama, 1996] เชื ้อเพลิงชนิดนี ้มีความน่าสนใจเพราะมีความหนาแน่นสูงกว่าเมทานอลและไม่
เป็ นพิษ อย่างไรก็ตาม ค่าการเลือกเกิดของการผลิตเอทานอลมีค่าตํ่า (น้ อยกว่า 40%) ปฏิกิริยา
ไฮโดรจิเนชันของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตก๊ าซมีเทนและสารไฮโดรคาร์ บอนที่หนักกว่าเป็ น
ที่ร้ ูจกั เพิ่มขึ ้น สําหรับ C2 และสารไฮโดรคาร์ บอนที่หนักกว่ามีการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาไฮบริ ด เช่น CuZnO-Cr2O3 และ H-Y zeolite เป็ นต้ น Noyori et al. (1996) ได้ ทําการศึกษางานทางด้ านการ
สํ า รวจโดยการสั ง เคราะห์ อ นุ พั น ธ์ ข องกรดฟอร์ มิ ก ด้ วยปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ เ นชั น ของก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ร่วมกับสารตั ้งต้ นชนิดอื่นในซุปเปอร์ คริ ทิคอลคาร์ บอนไดออกไซด์ เนื่องจากมี
ค่าการละลายของไฮโดรเจนในซุปเปอร์ คริ ทิค อลคาร์ บอนไดออกไซด์ สูง ซึ่งในการสัง เคราะห์
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ไดเมทิลฟอร์ มอลดีไฮด์ก็ใช้ วิธีนี ้เช่นกัน กระบวนการนี ้ดีกว่าวิธีการดั ้งเดิมเนื่องจากมีประสิทธิภาพ
สูงกว่า (TON = 4.2x10-5, where TON = moles of product per mole of catalyst) และมีค่า
การเลือกเกิดสูงในการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา (Me3P)4RuCl2 ที่อณ
ุ หภูมิ 100 ๐C
Lahtinen et al. (1994) ได้ ทําการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอน
คาร์ บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นแผ่นโคบอลต์ พบว่า การ
เกิดปฏิกิริยาหลักได้ เป็ นมีเทน แต่คา่ การเลือกเกิดปฏิกิริยาที่ได้ คือ 98, 80 และ 99%โดยนํ ้าหนัก ที่
อุณหภูมิ 525 K ตามลําดับกลไกการเกิ ดปฏิกิริยาของคาร์ บอน คาร์ บอนมอนอกไซด์ และ
คาร์ บอนไดออกไซด์แสดงไว้ ดงั ตารางที่ 4 Trovarelli et al. (1990) ได้ ทําการศึกษาปฏิกิริยา
ไฮโดรจิ เ นชั น ของคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ นสารไฮโดรคาร์ บ อนผ่ า นการเกิ ด สารตัว กลางคื อ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ และยังมีนกั วิจยั ท่านอื่นที่ศึกษากระบวนการนี ้คือ Gines, 1997 ได้ ศึกษา
ปฏิ กิริ ยาไฮโดรจิ เนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ บนตัวเร่ งปฏิกิริ ยาโลหะผ่ านกลไกการเกิ ด การ
เปลี่ ย นคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ นคาร์ บ อนมอนอกไซด์ โ ดยปฏิ กิ ริ ย าการเคลื่ อ นที่ ย้ อนกลั บ
ของนํ ้า (reverse water gas shift, RWGS) หลังจากนัน้ เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ไปเป็ นสารไฮโดรคาร์ บอน

แผนผังที่ 2.3 กลไกการเกิดเมทานอลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
ด้ วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ [Fisher, 1997]

24

ตารางที่ 2.5 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของคาร์ บอน, คาร์ บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์
[Lahtinen, 1994]
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บทที่ 3
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1 การเตรี ยมตัวรองรั บเมโซพอรั สไทเทเนีย
Soler-Illia et al. [2002] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากไทเทเนี ยมเอทอกไซด์ กับ เทมเพลตของซี ทิลไตรเมทิ ลแอมโมเนี ยมโบไมด์ ด้วยวิธี ที่
เรี ยกว่า Evaporation-induced self-assembly (EISA) พบว่า ตัวรองรับเมโซพอรัส มีพื ้นที่ผิวที่สงู
ที่สุด คื อ 370 ตารางเมตรต่อกรั ม ขนาดรู พรุ นเฉลี่ยคือ 20-25 อังสตรอม และมีความเสถียรต่อ
ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 350 ๐C นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาการกําจัดสารลดแรงตึงผิวและรักษาโครง
ร่างผลึกนี ้เพื่อให้ ยงั คงมีพื ้นที่ผิวสูง
Wang et al. [2003] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากเตตระบิวทิลไทเทเนทกับสารลดแรงตึงผิวที่มีความเป็ นกลางของโดเดคซิลเอมีน และ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมตัวรองรับนี ้โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและอัตราส่วนของสารตั ้งต้ น
กับสารลดแรงตึงผิว พบว่า สามารถเตรี ยมตัวรองรั บเมโซพอรั สที่ มีพืน้ ที่ ผิว คื อ 246 และ 124
ตารางเมตรต่อกรัม ขนาดรู พรุ นเฉลี่ยคือ 3.0 และ 5.0 นาโนเมตรจากการแคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมิ 300
และ 350 ๐C ตามลําดับ การเกิดเมโซพอรัสไทเทเนียเนื่องจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
เทมเพลตและสารอนินทรี ย์
Ruiqin et al.[2003] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากไทเทเนียมซัลเฟตและเทอมเพลตชนิดพอลิเอทิลีนไกคอลด้ วยวิธีการให้ ความร้ อนในนํ ้า
พบว่า สามารถเตรี ยมตัวรองรับเมโซพอรัสไทเทเนียที่มีพื ้นที่ผิว 234 ตารางเมตรต่อกรัม และได้
ศึกษาปั จจัยที่ เหมาะสมด้ วยวิธี นี ค้ ื อ ความเข้ มข้ นของพอลิเอทิ ลีนไกคอลและอุณหภูมิ พบว่า
การเพิ่มความเข้ มข้ นและอุณหภูมิจะทําให้ รูพรุ นมีขนาดเล็กลงและทําให้ ได้ โครงสร้ างเฟสอนาเทส
ที่ไม่สมบูรณ์
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Tunde et al.[2006] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ย มจากไทเทเนี ย มไอโซพอพรอกไซด์ แ ละสารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ เ ป็ นพอลิ เ มอร์ (Triblock
copolymer, P-123) ด้ ว ยวิ ธี โ ซลเจล และศึ ก ษาการกํ า จัด สารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ ช่ ว งอุณ หภูมิ ตํ่ า
(150 ๐C) หรื อการสกัดด้ วยตัวทําละลายและเปรี ยบเทียบกับการศึกษาคุณสมบัติของลักษณะ
ภายนอกของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่า สามารถกํ า จัด พอลิ เ มอร์ อ อกได้ ห มด จาก
การศึกษา พบว่า เมื่อกําจัดพอลิเมอร์ ออกหมดและตัวรองรับที่ได้ มีพื ้นที่ผิวมากกว่า 500 ตาราง
เมตรต่อกรัม สําหรับขนาดของรู พรุ นที่ได้ ขึ ้นอยู่กบั วิธีการกําจัดเทมเพลตและวิธีการให้ ความร้ อน
นอกจากนี ก้ ารแคลไซน์ ยังส่งผลให้ ตัวรองรั บมีโ ครงร่ างผลึกสูงและเพิ่มความว่องไวของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา แต่ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้ เกิดการยุบตัวของรูพรุนและมีพื ้นที่ผิวลดลง
Anatu et al.[2007] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากไทเทเนียมบิวออกไซด์กบั สารลดแรงตึงผิวผสมของโซเดียมโดซิซิลซัลเฟตและเบนซิล
แอลกอฮอล์ซึ่งเป็ นสารลดแรงตึงผิวโดยตรงร่ วมกับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกหรื อประจุลบใน
สภาวะที่ค่า pH เป็ นกลาง หลักจากนันกํ
้ าจัดสารลดแรงตึงผิวนี ้ด้ วยวิธีการสกัดด้ วยตัวทําละลาย
พบว่า ตัว รองรั บ ที่ เ ตรี ย มได้ มี พื น้ ที่ ผิ ว สูง ถึง 500 ตารางเมตรต่ อ กรั ม ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กใช้
อัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวอย่างเหมาะสม
Kim et al.[2007] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดยเตรี ยม
จากไทเทเนี ยมเตตระไอโซพอพรอกไซด์กับสารลดแรงตึงผิ วที่ ทําจากพอลิเมอร์ ด้วยวิธีโซลเจล
พบว่า ตัวรองรับที่เตรี ยมได้ มีขนาดของรู พรุ นและพืน้ ที่ผิวที่ แตกต่างกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับชนิดของ
บล็อคพอลิเมอร์ ที่ใช้ และพื ้นที่ผิวที่พบสูงสุดคือ 210 ตารางเมตรต่อกรัม และเมื่อนําไปทดสอบใน
ปฏิกิริยา พบว่า ตัวรองรั บเมโซพอรั สไทเทเนียให้ ค่าความว่องไวที่สูงกว่าตัวรองรั บไทเทเนียใน
ทางพาณิชย์
Congxue et al.[2007] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากสารละลายไทเทเนี ยมไทโอซัลเฟตกับเทมเพลตผสมของซีซิลไตรเมทิลแอมโมเนียม
โบไมด์ (CTAB) กับ Triblock copolymer, P-123 ในสภาวะที่เป็ นกรด พบว่า สามารถเตรี ยมตัว
รองรั บที่ มีความเสถี ยรต่อความร้ อนจากการควบคุมการไฮโดรไลซิสและอัตราการกลั่น ตัวของ
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ไทเทเนียมไทโอซัลเฟตด้ วยการปรับค่า pH และกระบวนการให้ ความร้ อน และตัวรองรับที่ได้ นี ้มี
พื ้นที่ผิว 218.7 ตารางเมตรต่อกรัม และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 3.63 นาโนเมตร
Shieh et al. [2007] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากไทเทเนียมคาร์ ไบด์กบั กรดไนตริ กที่สภาวะกลาง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นเป็ นปฏิกิริยาขั ้นตอน
เดียวและไม่ใช้ เทมเพลตช่วย และได้ ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมตัวรองรับชนิดนี ้ เช่น
ความเข้ มข้ นของกรดไนตริ ก, เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ ในการเกิดปฏิกิริยา พบว่า ความเข้ มข้ นที่
เหมาะสมที่สดุ ในการเตรี ยมตัวรองรับชนิดนี ้คือ กรดไนตริ กความเข้ มข้ น 5 M ที่เวลา 8 ชัว่ โมง และ
อุณหภูมิ 70 ๐C ถึงแม้ ว่าจะมีปริ มาณคาร์ บอนตกค้ างอยู่มากกว่าในช่วงเวลาที่มากกว่า 8 ชัว่ โมง
แต่ในการเตรี ยมตัวรองรับในสภาวะดังกล่าวทําให้ ได้ ตวั รองรับเมโซพอรัสที่เป็ นเฟสอนาเทส มีพื ้นที่
ผิวสูงสุดที่ 332.7 ตารางเมตรต่อกรัม และขนาดรูพรุนเฉลี่ยคือ 3.28 นาโนเมตร
Buapan et al., [2009] ได้ ทําการศึกษาการสังเคราะห์ตวั รองรับเมโซพอรัสไทเทเนียโดย
เตรี ยมจากไทเทเนี ยมคาร์ ไ บด์ กับ กรดไนตริ กที่ ส ภาวะกลาง และนํ าไปใช้ ในการเตรี ยมตัวเร่ ง
ปฏิ กิริ ย าโคบอลต์ เพื่ อ ใช้ ใ นการสัง เคราห์ ก๊า ซมี เ ทน นอกจากนี ย้ ัง ได้ ทํ า การศึก ษาการเตรี ย ม
โปรโมเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา พบว่า ตัวรองรับที่เตรี ยมได้ มีพื ้นที่ผิว 306
ตารางเมตรต่อกรั ม และมีปริ มาณค่าร์ บอนตกค้ างอยู่ที่ 3.8% เมื่อนําไปใช้ ในการเตรี ยมตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาเมทาเนชัน พบว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์การเลือกเกิดของก๊ าซมีเทนสูงถึง 100%
Aihua et al., [2010] ได้ ศกึ ษาการเตรี ยมตัวรองรับเมโซพอรัสไทเทเนียชนิดทรงกลมที่
อุณหภูมิห้อง โดยเตรี ยมจากวิธีไฮโดรไลซิสของไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ในสภาวะกลาง ซึง่ เป็ นวิธี
ที่สามารถควบคุมได้ ง่าย ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อตัวรองรับที่เตรี ยมได้ เช่น ความเข้ มข้ น
ของไอออน Ti4+ ปริ มาณนํ ้าที่เกิดขึ ้นระหว่างการสังเคราะห์ตวั รองรับ อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา
ลักษณะผลึกและอสันฐานที่เกิดขึน้ จากการวิจัยพบว่า ตัวรองรั บที่ ได้ มีโครงสร้ างพืน้ ที่ผิวแบบ
พิเศษคือ มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมและมีเสถียรภาพต่อความร้ อนอย่างดีเยี่ยมเมื่อผ่านการอบอ่อนที่
อุณหภูมิสงู ถึง 500 ๐C
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3.2 การเตรี ยมตัวรองรั บผสมของไทเทเนียและซิลิกา
Jongsonjit 2005, Huang 2011 ศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและซิลิกา
และนําไปประยุกต์ใช้ สําหรับปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันระหว่างเอทิลีนกับอ็อคทีน และปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของคาร์ บอนมอนอกไซด์ และได้ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของตัวรองรับที่เตรี ยมจาก
วิธีโซลเจลเปรี ยบเทียบกับวิธีเคลือบฝั งดังเดิ
้ ม พบว่า วิธีโซลเจลสามารถเตรี ยมตัวรองรับที่มีการ
กระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ดีกว่า และสามารถเพิ่มค่าความว่องไวของปฏิกิริยาได้ ดีกว่า
Mathias et al., [2011] ศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและซิลิกาด้ วยวิธี
โซลเจลเตตระเอทิลออโทซิลิเกตกับไทเทเนียมเตตระออกไซด์และให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 1273 K
พบว่า ตัวรองรับผสมที่ได้ เป็ นไทเทเนียเฟสอนาเทสที่มีขนาด 20 นาโนเมตร กระจายตัวอยู่ในซิลิกา
แต่ไม่ปรากฎเพิ่มขึ ้นเมื่อให้ ความร้ อนที่ 1073 K ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ตัวรองรับผสมนี ้มีพื ้นที่ผิวสูงคือ
847 ตารางเมตรต่อกรั ม และเมื่อศึกษาอัตราการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิ พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
จนสูงถึง 1273 K พื ้นที่ผิวลดลง 83% (143 ตารางเมตรต่อกรัม)
3.3 การเตรี ยมตัวรองรั บผสมของไทเทเนียและอะลูมนิ า
Zhiming et al., [2011] ศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและอะลูมินาจาก
บล็อคพอลิเมอร์ กบั สารละลายผสมของไทเทเนียมกับอะลูมิเนียมโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสและ
การควบแน่นของโลหะอัลคอกไซด์ และศึกษาผลของสภาวะที่เหมาะสม เช่น อัตราส่วนระหว่าง
สารละลายไทเทเนียมและอะลูมิเนียม ค่า pH ของสารละลาย ความเข้ มข้ นของนํ ้าและสารลด
แรงตึ ง ผิ ว พบว่ า ตัว รองรั บ ผสมนี ม้ ี พื น้ ที่ ผิ ว สู ง ถึ ง 501 ตารางเมตรต่ อ กรั ม ที่ อัต ราส่ ว นของ
ไทเทเนียมและอะลูมินาสูงจะทําให้ พื ้นที่ผิวของตัวรองรับมีขนาดลดลง สําหรับขนาดของรูพรุ นมีทงั ้
ส่วนที่เป็ นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยถ้ าทําการทดลองในสภาวะกลางจะได้ รูพรุนที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าการเตรี ยมในสภาวะกรดหรื อเบส และที่ความเข้ มข้ นของนํ ้าสูง จะได้ รูพรุ นที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าเช่นกัน ส่วนโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวไม่มีผลกระทบต่อการเกิดรู พรุนที่มีขนาดใหญ่แต่
ช่วยให้ รูพรุนที่มีขนาดกลางมีความแข็งแรงมากขึ ้น และตัวรองรับผสมนี ้มีความเสถียรต่อความร้ อน
เพิ่มขึ ้นเมื่อผ่านการแคลไซน์ ที่อณ
ุ หภูมิ 800

๐

C เมื่อเปรี ยบเทียบความเสถียรต่อความร้ อนกับ
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ไทเทเนียมและอะลูมิเนียมบริ สทุ ธิ์ พบว่า ตัวรองรับผสมนี ้ยังคงมีลกั ษณะเป็ นเฟสที่อยู่ในช่วงของ
อนาเทสถึงรู ไทล์ ขณะที่เป็ นการเติมไทเทเนียลงในแอลฟาอะลูมินา และถูกนําไปใช้ งานทางด้ าน
ตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างแพร่หลาย
Weiyang et al., [2011] ศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและอะลูมินาด้ วย
วิธีการตกตะกอนร่ วมกับอุลตร้ าซาวน์ของสารละลายอะลูมิเนียมไตรคลอไรด์กบั ไทเทเนียมเตตระ
คอลไรด์ พบว่า ตัวรองรั บผสมนี ม้ ี พืน้ ที่ ผิวสูงถึง 283 ตารางเมตรต่อ กรั ม และการเติ มสารลด
แรงตึงผิว (CTAB) ก่อนที่จะแคลไซน์ช่วยให้ ปริ มาตรของรู พรุ นเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งการที่ตวั รองรับมี
พื ้นที่ผิวสูงและมีขนาดของรู พรุ นใหญ่จะช่วยให้ เกิดการกระจายตัวของโลหะได้ ดีและมีผลกระทบ
ของการถ่ายเทมวลน้ อย
3.4 การเตรี ยมตัวรองรั บผสมของไทเทเนียและเซอร์ โคเนีย
การเตรี ยมตัวรองรับผสมของไทเทเนียและเซอร์ โคเนียมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื ้นที่ผิวและ
ความแข็งแรงเชิงกลของตัวรองรับ [Harino, 2002 ; Reddy 2009]. Reddy and Khan, 2005
ศึกษาการสังเคราะห์ การเตรี ยมตัวรองรั บผสมนี เ้ พื่อใช้ ในการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5 ด้ วย
วิธีการเคลือบฝั ง พบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ได้ มีความพร้ อมในการใช้ งานสูงและมีค่าการเลือกเกิดใน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโซบิวทิลเรไฮด์สงู Chary et al.[2005] ศึกษาการเตรี ยมตัวรองรับผสม
นี ้โดยการใช้ อตั ราส่วนของไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียมที่ 1:1 เมื่อนําไปเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิยา พบว่า มี
ความพร้ อมการใช้ งานสูงสําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันในสถานะก๊ าซ และในงานวิจยั ของ Harino,
2002 ; Reddy 2009 พบว่า การเติมเซอร์ โคเนียปริ มาณเล็กน้ อยลงในไทเทเนียช่วยให้ ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยามีความว่องไวสูงขึ ้นและตัวรองรับที่ได้ ยงั มีโครงร่ างผลึกที่เป็ นเฟสอนาเทส เช่น การเติม
เซอร์ โคเนียในปริ มาณที่เพียงพอจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนจากเฟสอนาเทสไปเป็ นเฟสรู ไทล์เมื่อ
เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ น้ และยั ง ช่ ว ยให้ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ามี เ สถี ย รภาพต่ อ ความร้ อน งานวิ จั ย ของ
Chaunzhi, 2011 ศึกษาผลของการเตรี ยมตัวไทเทเนียและเซอร์ โคเนีย และเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา
คอปเปอร์ อ อกไซด์ เพื่ อ ใช้ ใ นการกํ า จัด ไนโตรเจนออกไซด์ โ ดยใช้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์ พบว่ า
ตัวรองรับที่ได้ นี ้ช่วยเพิ่มความเสถียรภาพในการดูดซับของไนโตรเจนออกไซด์และลดอุณหภูมิใน
การเปลี่ยนคอปเปอร์ ไออนให้ มีความว่องไวเพิม่ ขึ ้น
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3.5 การนําตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนตัวรองรั บไปใช้ สาํ หรั บปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ /คาร์ บอนมอนอกไซด์
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์นิยมนํามาประยุกต์ใช้ สําหรับปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ โทรป เพราะมีค่า
ความว่องไวสูง [Withers, 1990] ค่าการเลือกเกิดของสารไฮโดรคาร์ บอนสูง และมีค่าการเกิดนํ ้า
ในปฏิกิริยาตํ่า [Iglesia, 1997; Brady, 1981] ในการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี ้สามารถเตรี ยม
ลงบนตัวรองรั บหลายชนิด เช่น ซิลิกา อะลูมินา [Jongsomjit,

2001;

2010] เซอร์ โคเนีย

[Chitpong, 2009] หรื อไทเทเนีย [Jongsomjit, 2004 ; 2006] นอกจากนี ้ยังมีการเติมโลหะบางตัว
สําหรับเตรี ยมตัวรองรับผสมออกไซด์ ซึ่งช่วยให้ ตวั รองรับที่ได้ มีสมบัติด้านความแข็งแรงเพิ่มขึน้
หรื อเพิ่มการกระจายตัวของโคบอลต์ ซึง่ ส่งผลให้ คา่ ความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ ้น
Jongsomjit, 2003 และ Burakorn, 2008 ศึกษาการเติมเซอร์ โคเนียลงในตัวรองรับ
อะลู มิ น าและซิ ลิ ก าใช้ สํ า หรั บ เป็ นตั ว รองรั บ ในการเตรี ย มตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช้ ในปฏิ กิ ริ ย า
ไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนมอนอกไซด์ พบว่า การเติมเซอร์ โคเนี ยช่วยเพิ่มค่าความว่องไวของ
ปฏิ กิ ริ ย าและป้ องกัน การรวมตัว กัน ของพื น้ ผิ ว โคบอลต์ นอกจากนี ย้ ัง เพิ่ ม ความสามารถใน
การรี ดิวซ์ของโคบอลต์ซงึ่ เป็ นโลหะที่มีความว่องไว
Wongsalee, 2006 ได้ ทําการศึกษาการเติมเซอร์ โคเนียลงบนตัวรองรับไทเทเนียด้ วย
วิธีการเคลือบฝั ง โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างเฟสอนาเทส 100% และเฟสผสมระหว่างอนาเทส
(19%) และรู ไทน์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีการเติมเซอร์ โคเนียปริ มาณเล็กน้ อยลงบนตัวรองรั บ
ไทเทเนีย เฟสอนาเทสบริ สทุ ธิ์ที่นําไปใช้ สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ มีค่าความว่องไวลดลง แต่
ช่ ว ยให้ เกิ ด สายโซ่ ข องสารไฮโดรคาร์ บ อนยาวเพิ่ ม ขึ น้ (C2 -C4 )สํ า หรั บ เฟสผสม ช่ ว ยให้ ค่ า
ความว่องไวสูงขึ ้นโดยที่คา่ การเลือกเกิดปฏิกิริยายังคงเท่าเดิม
Jongsomjit, 2006 และ Hinchiranan, 2008 ได้ ทําการศึกษาการเติมซิลิกาลงบนตัว
รองรับไทเทเนียด้ วยวิธีเคลือบฝั งแบบแห้ ง หลังจากนันนํ
้ ามาเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาลงบนตัวรองรับ
และนํ าไปประยุกต์ ใ ช้ ใ นปฏิ กิริ ยาไฮโดรจิ เนชัน ของคาร์ บ อนมอนอกไซด์ พบว่า ช่ ว ยเพิ่ ม การ
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กระจายของโคบอลต์บนตัวรองรับและเพิม่ ความว่องไวของปฏิกิริยา นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ตวั รองรับ
มีความแข็งแรงเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
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บทที่ 4

วิธีการทดลอง
สารเคมี
1. ไทเทเนียมคาร์ ไบด์ นําเข้ ามาจากบริ ษัท Aldrich
2. เตตระเอทิลซิลิเกต นําเข้ ามาจากบริ ษัท Aldrich
3. เซอร์ โคเนียพอพรอกไซด์ นําเข้ ามาจากบริ ษัท Aldrich
4. อะลูมิเนียมไอโซพอพรอกไซด์ นําเข้ ามาจากบริ ษัท Aldrich
5. โคบอลต์ (II) ไนเตรตเฮกซะไฮเดรต 98% [Co(NO3)2.6H2O)] นําเข้ าจากบริ ษัท
Aldrich
6. กรดไนตริ ก
7. เอทานอล 99.99% นําเข้ าจากบริ ษัท J.T.Baker
8. นํ ้ากลัน่
9. นํ ้าที่ผ่านการกําจัดไอออน
4.1 การเตรี ยมออกไซด์ ผสม
4.1.1 การเตรี ยมออกไซด์ เมโซพอรั สไทเทเนีย
นําผงไทเทเนียมคาร์ ไบด์ ซึง่ นําเข้ ามาจากบริ ษัท Aldrich และมีขนาดอนุภาคน้ อยกว่า 4
ไมโครเมตร ปริ มาณ 1.4 กรัม ผสมกับสารละลายกรดไนตริ กที่มีความเข้ มข้ น 5 โมลาร์ ปริ มาตร 16
มิล ลิลิต ร ที่ อุณหภูมิ 70 ๐ C เป็ นเวลา 8 ชั่ว โมง ในขัน้ ตอนที่ กล่า วมานี ต้ ้ อ งคนสารละลายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อลดการสะสมของผงไทเทเนี ยมคาร์ ไบด์ หลังจากนัน้ นําไปล้ างด้ วยสารละลาย
เอทานอลและนํ ้าที่ผ่านการกําจัดไอออนแล้ ว ตามลําดับ นําไปกําจัดนํา้ เพื่อทําให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ
70 ๐C เวลา 24 ชั่วโมง แล้ วจึงนําไปเผาที่เตาแบบท่อด้ วยอัตราการป้อนอากาศ 95 มิลลิลิตรต่อ
นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 200 ๐C โดยมีอตั ราการเพิ่มอุณหภูมิที่ 10 ๐C/min เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนัน้
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ทําการลดอุณหภูมิตวั อย่าง โดยตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยการป้อนไนโตรเจนอัตรา 75 มิลลิลิตร
ต่อนาที เรี ยกตัวอย่างนี ้ว่า Ti
4.1.2 การเตรี ยมออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับซิลิกา
ใช้ สภาวะการเตรี ยมเหมือนกับขั ้นตอนการเตรี ยมเมโซพอรัสไทเทเนีย แต่มีการศึกษาช่วง
การเติมซิลกิ าในขันตอนแรกและขั
้
นตอนที
้
่สอง และอัตราส่วนของไทเทเนียมคาร์ ไบด์และเตตระเอ
ทาโนซิลิเกตในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1เรี ยกตัวอย่างนี ้ว่า TiSi
4.1.3 การเตรี ยมตัวออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับอะลูมนิ า
ใช้ สภาวะการเตรี ยมเหมือนกับขันตอนการเตรี
้
ยมเมโซพอรัสไทเทเนีย แต่มีการศึกษาช่วงการ
เติมซิลิกาในขั ้นตอนแรกและขั ้นตอนที่สอง และอัตราส่วนของไทเทเนียมคาร์ ไบด์และอะลูมิเนียม
ไอโซพอพรอกไซด์ในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1เรี ยกตัวอย่างนี ้ว่า TiAl
4.1.4 การเตรี ยมตัวออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
ใช้ สภาวะการเตรี ยมเหมือนกับขันตอนการเตรี
้
ยมเมโซพอรัสไทเทเนีย แต่มีการศึกษาช่วง
การเติ ม ซิ ลิ ก าในขั น้ ตอนแรกและขัน้ ตอนที่ ส อง และอัต ราส่ ว นของไทเทเนี ย มคาร์ ไ บด์ แ ละ
เซอร์ โคเนียไอโซพอพรอกไซด์ในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1เรี ยกตัวอย่างนี ้ว่า TiZr
4.2 การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกริ ิยาบนออกไซด์ ผสม
ในการทดลองนี ใ้ ช้ ก ารเตรี ย มตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยวิ ธี ก ารเคลื อ บฝั ง แบบแห้ ง (Incipient
wetness impregnation) ซึง่ ใช้ โคบอลต์ (II) ไนเตรตเฮกซะไฮเดรต 98% [Co(NO3)2.6H2O)] ซึง่ มี
วิธีการดังต่อไปนี ้
4.3.1 เตรี ยมโคบอลต์ 20% โดยนํ ้าหนัก ละลายในนํ ้าที่ผ่านการกําจัดไอออน
4.3.2 เคลือบฝั งลงในออกไซด์ผสม
4.3.3 หยดสารละลายโคบอลต์อย่างช้ าๆ ลงบนตัวรองรับ หลังจากนั ้นทําตัวเร่งปฏิกิริยา
ให้ แห้ งในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 110 ๐C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
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4.3.4 แคลไซน์ในอากาศที่อณ
ุ หภูมิ 300 ๐C เวลา 2 ชัว่ โมง ซึง่ ใช้ อตั ราการเพิม่ อุณหภูมิ
1 ๐C/min
ตารางที่ 4.1 ภาวะในการสังเคราะห์ออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวอย่ าง
Ti

การเติมออกไซด์ ผสม
ซิลิกา
อะลูมินา เซอร์ โคเนีย
-

TiSi11(O)
TiAl11(O)

-

TiZr11(O)

-

TiSi11(H)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TiAl11(H)

-

TiZr11(H)

-

TiSi21(O)

ขัน้ ตอนการเติมออกไซด์ ผสม
ออกซิไดซ์
ไฮโดรไลซ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TiAl21(O)

-

TiZr21(O)

-

-

CoTi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CoTiSi11(O)
CoTiAl11(O)

-

CoTiZr11(O)

-

-

-

-
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ภาวะในการสังเคราะห์ออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวอย่ าง

การเติมออกไซด์ ผสม
ซิลิกา
อะลูมินา เซอร์ โคเนีย

CoTiSi11(H)

-

CoTiAl11(H)

-

CoTiZr11(H)

-

CoTiSi21(O)
-

CoTiZr21(O)

-

-

-

-

-

-

CoTiAl21(O)

ขัน้ ตอนการเติมออกไซด์ ผสม
ออกซิไดซ์
ไฮโดรไลซ์

-

-

-

-

-

-

4.3 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องตัวรองรั บและตัวเร่ งปฏิกิริยา
4.3.1 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
เทคนิคนี ้ใช้ วเิ คราะห์หาเฟสของตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยใช้ เครื่ องมือ SIEMENS D 5000 X-ray
diffractometer อาศัยการแผ่รังสี CuKα ตัวกรอง Ni โดยที่ 2θ อยู่ในช่วง 10-80 องศา และความ
ละเอียดเท่ากับ 0.02๐ ซึง่ ขนาดของผลึกสามารถคํานวณได้ จากสมการของเดอบายน์-เชอเรอร์
4.3.2 การวิเคราะห์ โดยเทคนิคการดูดซับของแก็สไนโตรเจน (N2 Physisorptionsingle point)
เทคนิคนี ้ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาประมาณ 100 mg เพื่อวิเคราะห์หาพื ้นที่ผิวบีอีที โดยวัดจากการ
ดูดซับและการควบแน่นของแก็สไนโตรเจนที่อณ
ุ หภูมิไนโตรเจนเหลว (-196 ๐C) ในบรรยากาศ
สุญญากาศ ใช้ เครื่ องมือ Micromeritics ASAP 2020
4.3.3 การวิเคราะห์ การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO
Chemisorptions)
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เทคนิคนี ้ใช้ วิเคราะห์หาปริ มาณพื ้นที่วอ่ งไว โดยใช้ เครื่ อง Micromeritics ChemiSorb
2750 และซอฟท์แวร์ ASAP 2101C V.3.00 เริ่ มจากนําตัวเร่ งปฏิกิริยา 300 mg มารี ดิวซ์ภายใต้
อัตราการไหลของ H2 = 50 ml/min และให้ ความร้ อนจากอุณหภูมิห้องไปจนถึง 350 ๐C ที่อตั รา
การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเป็ น 10 ๐C/min รักษาอุณหภูมิไว้ เป็ นเวลา 3 ชม. หลังจากนั ้นลดอุณหภูมิ
ลงมาที่อณ
ุ หภูมิห้องภายใต้ การไหลของ He
ปริ ม าณคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ที่ ค ายซั บ ออกมาวั ด ได้ โดยใช้ เครื่ อ ง TCD (Thermal
Conductivity Detector) โดยสัญญาณ TCD เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ไม่มีการดูดซับ
คาร์ บอนมอนอกไซด์เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่ถกู ดูดซับบนตัวเร่ งปฏิกิริยาจะ
สัมพันธ์กบั ปริ มาณพื ้นผิวว่องไว
4.3.4 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
เทคนิคการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ ก (TGA) และการวิเคราะห์โดยใช้ ผลต่างของ
ความร้ อน (DTA) โดยใช้ เครื่ อง SDT Analyzer Model Q600 จาก TA Instruments, สหรัฐอเมริ กา
วิเคราะห์ที่อณ
ุ หภูมิห้องถึง 1000 ๐C ที่อตั ราการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเป็ น 10 ๐C/min ภายใต้ การ
ไหลของไนโตรเจน
4.3.5 กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดและอุปกรณ์ วิเคราะห์ ธาตุเชิง
พลังงาน(Scanning Electron Microscopy, SEM and Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy,EDX)
ใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และอุปกรณ์ วิเคราะห์ธาตุเชิง
พลังงาน (EDX) เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและตรวจสอบการกระจายตัวของธาตุ
ต่างๆบนอนุภาคของตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ใช้ คือ รุ่ น
JEOL mode JSM-5800LV สําหรับอุปกรณ์วเิ คราะห์ธาตุเชิงพลังงานที่ใช้ คือ รุ่ น Link Isis Series
300 program
4.3.6
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่ าน (Transmission Electron
Microscopy Spectroscopy, TEM)
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ใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านที่ใช้ คือ รุ่ น JEOL mode
JEM 2010
4.4

การศึกษาตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์
4.4.1 วัสดุท่ ใี ช้
ก๊ าซที่ใช้ สําหรั บศึกษาในปฏิกิริยานีค้ ือ แก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ผสมกับไฮโดรเจน ซึ่ง

ได้ รับการสนับสนุนจาก Thai Industrial Gas Limited (TIG) ก๊ าซผสมนี ้ประกอบด้ วยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 8.80±2 %โดยปริ มาตรในก๊ าซไฮโดรเจนที่มีอตั ราการไหล 22 cc/min อัตรา
การไหลรวม 30 cc/min โดยมีอตั ราส่วนระหว่าง H2/CO2 คือ 10:1 สําหรับสําหรับการรี ดกั ชันและ
การสมดุลอัตราการไหลใช้ ก๊าซไฮโดรเจนบริ สทุ ธิ์ที่มีอตั ราการไหล 50 cc/min และก๊ าซอาร์ กอน
บริ สทุ ธิ์ที่มีอตั ราการไหล 8 cc/min ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจาก Thai Industrial Gas Limited (TIG)
4.4.2 ระบบการทดลอง
ไดอะแกรมของระบบไฮโดรจิเนชันของแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์แสดงดังตารางที่ 4.2 ซึ่ง
ประกอบด้ วยถังปฏิกรณ์ ระบบควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ ระบบเตาไฟฟ้า ระบบการควบคุมด้ วย
แก๊ ส แก๊ สโครมาโทกราฟี
4.4.2.1 ถังปฏิกรณ์
ถังปฏิกรณ์ทําจากท่อสแตนเลสสตีล (เส้ นผ่านศูนย์กลางด้ านนอก 3/8 นิ ้ว) จุดเก็บ
ตัวอย่างมีทงหมด
ั้
2 จุด คือ ด้ านบนและด้ านล่างของเบดตัวเร่ งปฏิกิริยา สําหรับส่วนที่กั ้นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาใช้ แผ่นสําลีควอตซ์
4.4.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ
ระบบนี ้ประกอบด้ วยสวิตซ์แม่เหล็กที่ต่อกับหม้ อแปลงไฟฟ้าและตัวควบคุมอุณหภูมิ
โมเดล no.SS2425DZ ซึง่ ต่อเข้ ากับเทอร์ โมคัปเปิ ล สําหรับอุณหภูมิของถังปฏิกรณืสามารถวัดได้ ที่
ด้ านล่างของเบดตัวเร่ งปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์ โดยจะควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ในช่วง 0-800 องศา
เซลเซียส ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าขาออกสูงสุด 220 โวลต์

38

4.4.2.3 ระบบเตาไฟฟ้า
เตาที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ให้ ความร้ อนถั ง ปฏิ ก รณ์ ใ นปฏิ กิ ริ ยาไฮโดรจิ เ นชั น ของแก็ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ถังปฏิกรณ์นี ้จะถูกให้ ความร้ อนจนอุณหภูมิสงู ถึง 800 องศาเซลเซียส ที่ค่า
ศักย์ไฟฟ้าขาออกสูงสุด 220 โวลต์
4.4.2.4 ระบบการควบคุมด้ วยแก๊ ส
สารตัง้ ต้ นจากระบบของอุปกรณ์ แต่ละชนิดมีการใช้ อุปกรณ์ ควบคุมความดันและ
วาล์วชนิดเปิ ดปิ ด และสําหรับอัตราการไหลของแก๊ สจะวาล์วเป้นตัวควบคุมการวัด
4.4.2.5 แก๊ สโครมาโทกราฟี
องค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์ บอนในสายผลิตภัณฑ์ขาออกได้ รับการวิเคราะห์ด้วย
เครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟี รุ่น Shimadzu GC14B (VZ10) ซึง่ เป็ นอุกรณ์ที่ตรวจจับด้ วยไอออไนเซ
ชันของเฟรม สําหรั บก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์และก๊ าซไฮโดรเจนในสายป้อนและสารผลิตภัณฑ์
ได้ รับการวิเคราะห์ด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟี รุ่ น Shimadazu GC8A (molecular sieve 5A)
ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ตรวจจับค่าการนําความร้ อน ในส่วนของการติดตัง้ ระบบเครื่ องมือวัดแต่ละจุด
แสดงไว้ ดงั ตารางที่ 4.2
4.4.3 วิธีการทดลอง
1. บรรจุตวั เร่งปฏิกิริยาจํานวน 0.1 กรัมลงในตําแหน่งกลางของถังปฏิกรณ์ ซึง่ ทําจากท่อส
แตนเลสสตีล จากนั ้นติดตั ้งถังปฏิกรณ์ในเตาไฟฟ้า
2. ปรับอัตราการไหลของ Ar เท่ากับ 8 CC/min, 8.80% CO2 ใน H2 เท่ากับ 22 CC/min
และ H2 เท่ากับ 50 CC/min ภายในถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
3. รี ดิวซ์ตวั เร่งปฏิกิริยาแบบ in situ ภายใต้ H2 ที่อณ
ุ หภูมิ 350๐C เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ก่อน
ดําเนินการทดสอบด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
4. ทดสอบด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อณ
ุ หภูมิ 220 ๐C ความดัน
1 บรรยากาศ ภายใต้ 8.80% CO2 ใน H2
5. ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟี โดยเครื่ อง TCD
(Thermal conductivity detector) ใช้ ตรวจวัดหาปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่เป็ นผลิตภัณฑ์
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และเครื่ อง FID (Flame Ionization Detector) ตรวจวัดหาปริ มาณผลิตภัณฑ์ดงั นี ้ มีเทน (CH4)
อีเทน (C2H6) และโพรเพน (C3H8) เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ปฏิกิริยาจะอยูใ่ นสภาวะคงที่ภายใน 6 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4.2 สภาวะในการใช้ งานของเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟี
SHIMADZU GC-8A

SHIMADZU GC-14B

Detector

TCD

FID

Column

Porapak Q

VZ10

- Column material

SUS

-

- Length

2m

-

- Outer diameter

4 mm

-

- Inner diameter

3 mm

-

- Mesh range

60/80

60/80

- Maximum temperature

350 ๐C

80 ๐C

He (99.999%)

H2 (99.999%)

40 cc/min

-

He (99.999%)

Air, H2

40 cc/min

-

- initial (๐C)

60

70

- final (๐C)

60

70

Injector temperature (๐C)

100

100

Detector temperature (๐C)

100

150

Current (mA)

80

-

Analysed gas

Ar, CO2, H2

Hydrocarbon C1-C4

Gas Chromagraph

Carrier gas
Carrier gas flow
Column gas
Column gas flow
Column temperature

40
1
Ar

2

3

4

5

8
6

8.8% CO2 in H2

14

7

9

H2
13
10
11

12

1. Pressure Regulator

2. On-Off Value

3. Gas Filter

4. Metering Valve

5. Back Pressure

6. 3-way Valve

7.Catalyst Bed

8. Sampling point

9. Furnace

10. Thermocouple

11. Variable Voltage Transformer 12. Temperature Controller

13. Heating Line

14. Bubble Flow Meter

แผนผังที่ 4.1 ระบบของปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์
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บทที่ 5

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
สําหรับบทนี ้แบ่งเป็ น 3 หัวข้ อย่อย โดยกล่าวถึงคุณลักษณะของออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย เมื่อเติมออกไซด์ผสมที่ขนตอนการออกซิ
ั้
ไดซ์
และไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 และ 2:1 ตามลําดับ กล่าวคือ 5.1 จะรายงานถึงคุณลักษณะของ
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินาและเซอร์ โคเนีย 5.2 จะรายงานถึง
คุณ ลัก ษณะของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโคบอลต์ บ นออกไซด์ ผ สมของเมโซพอรั ส ไทเทเนี ย กับ ซิ ลิ ก า
อะลูมินาและเซอร์ โคเนีย อีกทัง้ 5.3 จะรายงานถึงการเปรี ยบเทียบการเร่ งปฏิกิริยาของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมสําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์
5.1 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสม
5.1.1 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับซิลิกา
5.1.1.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สํ าหรั บ แนวโน้ มโดยรวมพบว่า ออกไซด์ ผสมที่ มีการเติ มซิ ลิกาในขัน้ ตอนการ
ออกซิไดซ์และไฮโดรไลซ์ ทัง้ อัตราส่วน 1:1 และ 2:1 มีพืน้ ที่ผิวสูงกว่าเมโซพอรัสไทเทเนีย โดยที่
พื ้นที่ผิวบีอีของออกไซด์ผสมดังกล่าวมีค่าใกล้ เคียงกัน อยู่ในช่วง 145.9-152.9 m2/g ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.1 อาจเนื่องจากซิลิกาซึง่ มีพื ้นที่ผิวสูง เมื่อถูกเติมลงไป รูพรุ นของซิลกิ าเข้ าไปแทรกอยู่ใน
รูพรุนของเมโซพอรัสไทเทเนีย จึงมีสว่ นช่วยในการเพิ่มพื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมดังกล่าว
ตารางที่ 5.1 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

Ti
TiSi11(O)
TiSi11(H)
TiSi21(O)

129.9
145.9
152.9
152.6
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5.1.1.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
เมื่ อไทเทเนี ยมคาร์ ไ บด์ ถูกออกซิไดซ์ ได้ อย่างสมบูรณ์ จะเกิด เป็ นเฟสผสมของ
อนาเทสและรู ไทน์ และมีการเปลี่ยนแปลงจากเฟสอนาเทสเป็ นเฟสรู ไทน์ การเตรี ยมตัวรองรับ
ไทเทเนียด้ วยวิธีการออกซิไดซ์ไทเทเนียมคาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ กเข้ มข้ น 5 โมลาร์ ที่อณ
ุ หภูมิ
70 ๐C (Shieh et at, 2007) พบว่า มีความเฉพาะเจาะจงในการเตรี ยมตัวรองรับชนิดนี ้ เนื่องจาก
ไม่ ส ามารถใช้ ก รดชนิ ด อื่ น ๆที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น เดี ย วกัน ในการออกซิ ไ ดซ์ ไ ทเทเนี ย มคาร์ ไ บด์ ไ ด้
โครงสร้ างเมโซพอรัสไทเทเนียเกิดจากการกัดกร่อนของอนุภาคไทเทเนียมคาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ ก
และเกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังรูพรุนดังกล่าวจนเกิดเป็ นไทเทเนีย ทั ้งนี ้เมื่อออกซิไดซ์ไทเทเนียม
คาร์ ไบด์ด้วยกรดไนตริ กแล้ วน่าจะเกิดการเปลี่ยนรู ปเป็ นสปี ชีส์ของ TimXn หลังจากนันมี
้ การ
ไฮโดรไลซ์และกลัน่ ตัวเป็ นรูปไทเทเนียที่เป็ นโครงสร้ างแบบอสัณฐาน ดังแบบแผนผังที่ 2.1 รูปแบบ
จากการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่
5.1 พบว่า เมโซพอรัสไทเทเนียเกิดพีคของเฟสอนาเทสที่ 2θ = 25.57๐, 36.4๐, 47.75๐, 54.35๐,
63.16๐ และ 69.08๐ โดยที่พีคที่มีความเด่นชัดสุดคือ 2θ = 25.57๐ นอกจากนี ้ยังพบพีคของเฟส
รู ไทน์ที่ 2θ = 27.09๐, 33.18๐ และ 42๐ โดยที่พีคที่มีความเด่นชัดสุดคือ 2θ = 27.09๐ เมื่อเติม
ซิลิกาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์และไฮโดรไลซ์ทั ้งในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 พบว่า ออกไซด์ผสมทุก
ตัวเกิดพีคที่เด่นชัดของเฟสอนาเทสที่ 2θ = 25.57๐และ 54.35๐ แต่ออกไซด์ผสมที่มีการเติมซิลิกา
ในขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 และการเติมซิลกิ าในขั ้นตอนการออกซิไดซ์ในขันตอน
้
2:1
พบพีคของเฟสรู ไทน์อย่างเด่นชัดที่ 2θ = 27.09๐ อีกด้ วย ส่วนขนาดของผลึกของออกไซด์ผสม
แต่ละชนิดที่คํานวณด้ วยสมการ Debye-Scherrer แสดงดังตารางที่ 5.2 พบว่า ขนาดของผลึกอยู่
ในช่วง 1.6-2.6 nm ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าผลึกของเมโซพอรัสไทเทเนีย คือ 1.3 nm
5.1.1.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิ ง พลัง งานเพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาโครงสร้ างทางสัณ ฐานวิ ท ยาและการกระจายตัว ของธาตุ ต่ า งๆ
บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา แสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.2-3 และ ตารางที่
ก.2 ตามลําดับ พบว่าออกไซด์ผสมที่เติมซิลิกาทังหมดมี
้
การกระจายของออกไซด์ผสมบนเมโซ
พอรัสไทเทเนียได้ เป็ นอย่างดี และในตาราง ก.1 แสดงการกระจายตัวของธาตุบนออกไซด์ผสมที่
สภาวะต่างๆ ซึ่งเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณซิลิกาที่กระจายอยู่บนเมโซพอรัสไทเทเนียอยู่ในช่วง 0.2-
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0.7 โดยที่การเติมซิลิกาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 มีเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณซิลิกาที่
กระจายอยู่บนเมโซพอรัสไทเทเนียสูงที่สดุ คือ 0.6%

รูปที่ 5.1 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา
ตารางที่ 5.2 ขนาดผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า
ตัวอย่ าง

ขนาดของผลึก (nm)*

Ti
1.3
TiSi11(O)
2.6
TiSi11(H)
1.7
TiSi21(O)
1.6
*From XRD (Scherrer’s equation)
5.1.1.4 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กแลผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอ
เรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียที่สภาวะต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.2 และรูปที่ 5.3
สําหรับเมโซพอรัสไทเทเนียที่มีการเติมซิลิกาที่ขนตอนการออกซิ
ั้
ไดซ์และไฮโดรไลซ์ ทังอั
้ ตราส่วน
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1:1 และ 2:1 จะเห็นว่า มวลที่หายไปประมาณ 22% เกิดที่อณ
ุ หภูมิ 300°C น่าจะเกิดจากการดูด
ซับทางกายภาพของนํา้ และเกิดการสลายตัวของสปี ชีส์กรด เมื่ออุณหภูมิเพิ่งสูงขึ ้นจนถึง 380400°C
มวลที่หายไปมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจนเข้ าสู่ค่าคงที่ ซึ่งน่าจะเป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนรู ปพลังงานจากโครงสร้ างอสัณฐานเข้ าสู่โครงสร้ างแบบอนาเทสที่อุณหภูมิ 475 °C และ
จากโครงสร้ างแบบอนาเทสเปลี่ยนแปลงเป็ นโครงสร้ างแบบรู ไทน์ที่อณ
ุ หภูมิ 650 °C (Rajesh,
2008)
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รูปที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา
5.1.2 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับอะลูมินา
5.1.2.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สําหรับแนวโน้ มโดยรวมพบว่า ออกไซด์ผสมที่มีการเติมอะลูมินาในขั ้นตอนการ
ออกซิไดซ์และไฮโดรไลซ์ ที่อตั ราส่วน 1:1 เท่านัน้ ที่มีพื ้นที่ผิวบีอีทีสงู กว่าเมโซพอรัสไทเทเนีย คือ
148.2-154.8 m2/g ส่วนที่อตั รา 2:1 มีพื ้นที่ผิวตํ่ากว่า คือ 103.5 m2/g อาจเนื่องจากการเติม
อะลูมินาเข้ าไปแล้ วเกิดการบล็อคในรูพรุนของเมโซพอรัสไทเทเนีย ดังแสดงในตารางที่ 5.3
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รูปที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
ซิลิกา
ตารางที่ 5.3 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

Ti
TiAl11(O)
TiAl11(H)
TiAl21(O)

129.9
154.8
148.2
103.5

5.1.2.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
รู ป แบบจากการกระเจิ ง รั ง สี เ อ็ ก ซ์ ข องออกไซด์ ผ สมของเมโซพอรั ส ไทเทเนี ย
กับอะลูมินาที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่ 5.4 พบว่า เมื่อเติมอะลูมินาในขั ้นตอนการออกซิไดซ์ทงั ้
อัตราส่วน 1:1 และ 2:1พบว่า เกิดพีคของเฟสนาเทสอย่างเด่นชัดที่ 2θ = 25.57๐ และยังพบพีค
ของเฟสรูไทน์ที่เด่นชัดที่ 2θ = 27.09๐ นอกจากนี ้ยังเกิดพีคของเฟสของอะลูมินาในรู ปของบรู ไคต์
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และโบรไมท์อย่างเด่นชัดที่ 2θ = 20.99๐, 26.74๐, 27.93๐, 32๐ , 34๐ และ 36๐ สําหรับออกไซด์
ผสมที่มีการอะลูมินาในขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์นนมี
ั ้ ลกั ษณะของใกล้ เคียงกับลักษณะการเกิดเฟส
ผสมของอนาเทสและเฟสรู ไทน์ที่พบในเมโซพอรัสไทเทเนีย นอกจากนี ้ยังไม่พบพีคของอะลูมินาใน
รูปของโบไมท์และกิปไซน์อีกด้ วย อาจเนื่องมาจากผลของการการจายตัวเป็ นอย่างดีของอะลูมินาที่
เติมในขั ้นตอนที่ผ่านการออกซิไดซ์ด้วยกรดอย่างสมบูรณ์แล้ ว ส่วนขนาดของผลึกของออกไซด์ผสม
แต่ละชนิดที่คํานวณด้ วยสมการ Debye-Scherrer แสดงดังตารางที่ 5.4 พบว่า ขนาดของผลึกอยู่
ในช่วง 1.5-2.5 nm ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าผลึกของเมโซพอรัสไทเทเนีย คือ 1.3 nm

รูปที่ 5.4 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมนิ า
ตารางที่ 5.4 ขนาดผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
ตัวอย่ าง

ขนาดของผลึก (nm)*

Ti
1.3
TiAl11(O)
2.1
TiAl11(H)
1.5
TiAl21(O)
2.5
*From XRD (Scherrer’s equation)

47

5.1.2.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิงพลังงานเพื่อที่จะศึกษาโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ บน
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.4-5 และ ตารางที่
ก.3 ตามลําดับ พบว่าออกไซด์ผสมที่เติมอะลูมินาทั ้งหมดมีการกระจายของออกไซด์ผสมบนเมโซ
พอรัสไทเทเนียได้ เป็ นอย่างดี และในตาราง ก.3 แสดงการกระจายตัวของธาตุบนออกไซด์ผสมที่
สภาวะต่างๆ ซึง่ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณอะลูมินาที่กระจายอยูบ่ นเมโซพอรัสไทเทเนียอยูใ่ นช่วง 0.31.0 โดยที่การเติมอะลูมินาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 2:1 มีเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณอะลูมิ
นาที่กระจายอยูบ่ นเมโซพอรัสไทเทเนียสูงที่สดุ คือ 1.0%
5.1.2.4 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กและผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอ
เรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาที่สภาวะต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 5.5
และรู ปที่ 5.6 ที่อณ
ุ หภูมิ 300 °C สําหรับเมโซพอรัสไทเทเนียที่มีการเติมอะลูมินาที่ขั ้นตอนการ
ออกซิไดซ์ทงอั
ั ้ ตราส่วน 1:1 และ 2:1 จะเห็นว่า มวลที่หายไปประมาณ 25% แต่การเติมอะลูมินาที่
ขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 มีมวลที่ลดลงประมาณ 15% น่าจะเกิดจากการดูดซับทาง
กายภาพของนํ ้าและเกิดการสลายตัวของสปี ชีส์กรด เมื่ออุณหภูมิเพิ่งสูงขึ ้นจนถึง 350 °C มวลที่
หายไปมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจนเข้ าสู่ค่าคงที่ อาจกล่าวได้ วา่ การเติมอะลูมินาในขันตอนการ
้
ไฮโดรไลซ์ ที่อัตราส่วน 1:1 ช่วยลดปริ มาณของความชื น้ และสารที่ระเหยได้ ในช่วงอุณหภูมิ
0-300 ๐C
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รูปที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
อะลูมินา
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รูปที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
อะลูมินา
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5.1.3 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
5.1.3.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สําหรับแนวโน้ มโดยรวมพบว่า ออกไซด์ผสมที่มีการเติมเซอร์ โคเนียในขั ้นตอนการ
ออกซิไดซ์ และไฮโดรไลซ์ ทัง้ อัตราส่วน 1:1 และ 2:1 มีพืน้ ที่ ผิวบีอีทีสูงกว่าออกไซด์ เมโซพอรั ส
ไทเทเนีย โดยที่พื ้นที่ผิวบีอีของออกไซด์ผสมดังกล่าวอยู่ในช่วง 131.5-175.5 m2/g ซึ่งออกไซด์
ผสมที่มีการเติมเซอร์ โคเนียที่ขนตอนการไฮโดรไลซ์
ั้
ที่อตั ราส่วน 1:1 มีมีพื ้นที่ผิวบีอีสงู ที่สุด คือ
175.5 m2/g ดังแสดงในตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 พื ้นที่ผิวของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

Ti
129.9
TiZr11(O)
131.5
TiZr11(H)
175.5
TiZr21(O)
143.3
5.1.3.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
รู ปแบบจากการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนียที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่ 5.7 พบว่า เมื่อเติมเซอร์ โคเนียในขั ้นตอนการออกซิไดซ์และ
ไฮโดรไลซ์ทงอั
ั ้ ตราส่วน 1:1 และ 2:1พบว่า เกิดพีคของเฟสอนาเทสอย่างเด่นชัดที่ 2θ = 25.57๐
นอกจากนี ้ออกไซด์ผสมที่มีการเติมเซอร์ โคเนียในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ยังพบพีค
ของเฟสรู ไทน์ที่เด่นชัดที่ 2θ = 27.09๐ , 33.18๐ และ 47.75๐ สําหรับออกไซด์ผสมตัวอื่นๆ
พบพีค ของเฟสรู ไทน์ ที่ไม่ชัด เจนมากนัก นอกจากนี ใ้ นออกไซด์ ผสมที่ มี การเติ ม เซอร์ โคเนี ยใน
ขั ้นตอนการออกซิไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ยังพบพีคของเซอร์ โคเนียเฟสเตตระโกนอลที่ 2θ = 28๐ และ
35๐ และเฟสมอนอคลีนิคที่ 2θ = 47๐ ส่วนขนาดของผลึกของออกไซด์ผสมแต่ละชนิดที่คํานวณ
ด้ วยสมการ Debye-Scherrer แสดงดังตารางที่ 5.6 พบว่า ขนาดของผลึกอยู่ในช่วง 1.5-2.3 nm
ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าผลึกของเมโซพอรัสไทเทเนีย คือ 1.3 nm
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รูปที่ 5.7 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
5.1.3.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิ งพลังงานเพื่อที่ จะศึกษาโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ บน
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.6-7 และ ตารางที่
ก.4 ตามลําดับ พบว่าออกไซด์ผสมที่เติมเซอร์ โคเนียทั ้งหมดมีการกระจายของออกไซด์ผสมบน
เมโซพอรัสไทเทเนียได้ เป็ นอย่างดี และในตาราง ก.4 แสดงการกระจายตัวของธาตุบนออกไซด์ผสม
ที่สภาวะต่างๆ ซึง่ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณเซอร์ โคเนียที่กระจายอยู่บนเมโซพอรัสไทเทเนียอยู่ในช่วง
2.4-9.3 โดยที่การเติมเซอร์ โคเนียในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 มีเปอร์ เซ็นต์ของ
ปริ มาณเซอร์ โคเนียที่กระจายอยูบ่ นเมโซพอรัสไทเทเนียสูงที่สดุ คือ 9.3%
5.1.3.4 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กและผลการวิเคราะห์ดิฟเฟอเรนเชียล
ของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียที่สภาวะต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 5.5 และรู ป
ที่ 5.6 ที่อณ
ุ หภูมิ 370°C เมโซพอรัสไทเทเนียที่มีการเติมเซอร์ โคเนียที่ขั ้นตอนการออกซิไดซ์และ
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ไฮโดรไลซ์ทั ้งอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 จะเห็นว่า มวลที่หายไปประมาณ 17-27% น่าจะเกิดจากการ
ดูดซับทางกายภาพของนํ ้าและเกิดการสลายตัวของสปี ชีส์กรด เมื่ออุณหภูมิเพิ่งสูงขึ ้นจนถึง 370°C
มวลที่ หายไปมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจนเข้ าสู่ค่าคงที่ แต่ในการเติมอะลูมินาที่ ขัน้ ตอนการ
ไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 มีมวลที่ลดลงประมาณ 2.5% จนถึงอุณหภูมิที่สงู เกือบถึง 800°C มวล
ที่หายไปมีเริ่ มเข้ าสูค่ า่ คงที่ อาจกล่าวได้ วา่ การเติมเซอร์ โคเนียในขันตอนการไฮโดรไลซ์
้
ที่อตั ราส่วน
1:1 และขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 2:1 ช่วยลดปริ มาณความชื ้นและสารที่ระเหยได้ ง่าย
ตารางที่ 5.6 ขนาดผลึกของออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
ตัวอย่ าง

ขนาดของผลึก (nm)*

Ti
1.3
TiZr11(O)
2.3
TiZr11(H)
1.5
TiZr21(O)
2.0
*From XRD (Scherrer’s equation)
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รูปที่ 5.8 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย
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รูปที่ 5.9 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอดิฟเฟอเรนเชียลของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย
5.2 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสม
ในหัวข้ อ นี จ้ ะศึกษาเกี่ ยวกับคุณ สมบัติข องตัวเร่ ง ปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมที่
สภาวะต่างๆ สําหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาทั ง้ หมดด้ วยเทคนิ ค ดั ง ต่ อ ไปนี ้ การดู ด ซั บ ของแก็ ส ไนโตรเจน (N2
physisorption),

การกระเจิงรังสีเอ็กซ์ (XRD),

(SEM)/การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (EDX),

กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM),

การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO chemisorptions), และการวิเคราะห์เทอร์ มอล
กราวิตริ ก (TGA)
5.2.1 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับซิลิกา
5.2.1.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สําหรับแนวโน้ มโดยรวมพบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มีการ
เติมซิลิกาในขัน้ ตอนการออกซิไดซ์ และไฮโดรไลซ์ ทัง้ อัตราส่วน 1:1 และ 2:1 มีพืน้ ที่ ผิวสูงกว่า
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ตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ยาโคบอลต์ บ นออกไซด์ เ มโซพอรั ส ไทเทเนี ย โดยที่ พืน้ ที่ ผิว บี อีข องออกไซด์ ผ สม
ดังกล่าวมีคา่ ใกล้ เคียงกัน อยูใ่ นช่วง 192.6-196.1 m2/g ดังแสดงในตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.7 พื ้นที่ผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับซิลกิ า
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

CoTi
CoTiSi11(O)
CoTiSi11(H)
CoTiSi21(O)

177.9
192.6
193.1
196.1

5.2.1.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
รูปแบบจากการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่ 5.10 พบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บน
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียเกิดพีคของเฟสอนาเทสที่ 2θ = 25.21๐, 47.75๐, 62.82๐ และ
68.91๐ สําหรับเกิดพีคของเฟสรู ไทน์ที่ 2θ = 27.75๐, 33.18๐, 38.43๐, 41.31๐และ 54.51๐
นอกจากนี ้ยังเกิดพีคของ Co3O4 และ CoO ขึ ้นที่ 2θ = 36.22๐ อีกด้ วย แต่ไม่พบพีคของ CoTiO3
ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับพีคของ CO3O4 ที่ 2θ = 23, 32, 35, 49, 52, 62 และ 64 (Kraum,1999)
ทัง้ นีส้ ปี ชี ส์ของโคบอลต์ ออกไซด์ อยู่ในรู ปแบบของการกระจายตัวที่ไม่ชัดเจนนัก เมื่อมีการเติม
ซิลิกาบนออกไซด์ผสมดังกล่าว เกิดพีคของเฟสอนาเทสอย่างชัดเจนที่ 2θ = 25.21๐และ 47.75๐
และเกิดพีคของเฟสรู ไทน์ที่ 2θ = 27.75๐ และ 54.51๐ นอกจากนี ้ยังเกิดพีคของ Co3O4 และ CoO
ขึ ้นที่ 2θ = 36.22๐ อย่างชัดเจนอีกด้ วย ขนาดของผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์
ผสมแต่ละชนิดที่คํานวณด้ วยสมการ Debye-Scherrer แสดงดังตารางที่ 5.8 พบว่า ขนาดของ
ผลึกใกล้ เคียงกันคือ อยูใ่ นช่วง 3.2-3.7 nm
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รูปที่ 5.10 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา
5.2.1.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิงพลังงานเพื่อที่จะศึกษาโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของธาตุตา่ งๆ บนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาบนเมโซพอรัสไทเทเนียแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.8 และ ตารางที่ ก.5 ตามลําดับ
พบว่าโคบอลต์มีการกระจายตัวอยู่บนเมโซพอรัสไทเทเนียได้ เป็ นอย่างดี และในตาราง ก.5 แสดง
การกระจายตัวของธาตุบนเมโซพอรัสไทเทเนีย ซึง่ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยูบ่ น
เมโซพอรัสไทเทเนียคือ 6.5% สําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิลิกาแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.9-10 และ ตารางที่ ก.6 ตามลําดับ พบว่าโคบอลต์มีการ
กระจายตัวอยู่บนออกไซด์ผสมได้ เป็ นอย่างดี และในตาราง ก.6 แสดงการกระจายตัวของธาตุบน
ออกไซด์ผสมที่สภาวะต่างๆ ซึ่งเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยู่บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาอยู่ในช่วง 3.2-3.7

โดยที่การเติมซิลิกาในขัน้ ตอนการไฮโดรไลซ์
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ที่อัตราส่วน 1:1

และการเติมซิลิกาในขัน้ ตอนการออกซิไดซ์ที่อัตราส่วน 2:1มีเปอร์ เซ็นต์ของ

ปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยูบ่ นออกไซด์ผสมสูงที่สดุ คือ 3.7%
ตารางที่ 5.8 ขนาดผลึกของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับซิลกิ า
ตัวอย่ าง

ขนาดของผลึก (nm)*

CoTi
1.6
CoTiSi11(O)
3.4
CoTiSi11(H)
3.7
CoTiSi21(O)
3.2
*From XRD (Scherrer’s equation)
5.2.1.4 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องผ่ าน (Transmission Electron Microscopy, TEM)
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า นเพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษา
โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาดังรู ปในภาคผนวก ข.2 พบว่า ไม่สามารถแยกธาตุ
ที่ประกอบในออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ได้ อย่างชัดเจน
5.2.1.5 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรน
เชียลของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพรัสไทเทเนียกับซิลิกาที่สภาวะต่างๆ
ดังแสดงในรู ปที่ 5.11 และ 5.12 สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพรัสไท
เทเนียกับซิลิกาที่มีการเติมซิลิกาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ทงอั
ั ้ ตราส่วน 1:1 และอัตราส่วน 2:1 มี
การลดลงของมวลช่วง 5% ที่ช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นจนถึง 300 °C มวลที่หายไปน่าจะเกิดจาก
การดูดซับทางกายภาพของนํ ้าและเกิดการสลายตัวของสปี ชีส์กรดเช่นกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ ้น
แนวโน้ มการลดลงของมวลมีค่าเข้ าสู่ค่าคงที่ ทัง้ นี ้พบว่า การเติมซิลิกาในขันตอนการไฮโดรไลซ์
้
ที่
อัตราส่วน 1:1 มีการลดลงของมวลสูงที่สดุ อาจกล่าวได้ ว่า เมื่อนําออกไซด์ผสมมาเตรี ยมตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมดังกล่าว ทํ าให้ เพิ่มปริ มาณความชืน้ และสารที่ระเหยได้ ง่าย
ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของโลหะโคบอลต์ที่กระจายตัวอยูใ่ นรูพรุนของออกไซด์ผสม
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รู ปที่ 5.11 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา
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รู ปที่ 5.12 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
ของเมโซพอรัสไทไทเนียกับซิลิกา
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5.2.1.6 การวิเคราะห์ การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (Analysis of CO
Chemisorption)
ผลจากการดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บน
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาที่สภาวะต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.9 พบว่า ปริ มาณ
ตําแหน่งว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาและเปอร์ เซ็นต์การกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิยาบนเมโซพอรัส
ไทเทเนียมีค่าสูงที่สดุ คือ 1.5 x 1019 site/g.cat และ 9.7% ตามลําดับ นอกจากนี ้ปริ มาณตําแหน่ง
ว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสมมีค่าตังแต่
้ 0.5 x 1018- 0.6 x 1018 site/g.cat สําหรับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีการเติมซิลิกาในขันตอนออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 2:1 ให้ ปริ มาณตําแหน่งว่องไว
ของตัวเร่ งปฏิกิริยาและเปอร์ เซ็นต์การกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิยาบนออกไซด์ผสมมีค่าสูงที่สุด
คือ 0.6 x 1018 site/g.cat และ 0.4% ตามลําดับ
ตารางที่ 5.9 ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว(Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทั ้งหมด
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกา
CO-pulse chemisorption
ตัวอย่าง

ปริ มาณตําแหน่ง ปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์
Active metal
ว่องไว
ที่ถกู ดูดซับ
%CO
surface area
(x10-18 site/g.cat)
(μmol CO/gcat)
Dispersion (m2/g.metal)

CoTi

154

0.2

9.7

14.7

CoTiSi11(O)

0.5

629

0.3

6.0

CoTiSi11(H)

0.5

77

0.3

0.6

CoTiSi21(O)

0.6

882

0.4

0.7

5.2.2 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
5.2.2.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สําหรับแนวโน้ มโดยรวมพบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มีการ
เติมอะลูมินาในขั ้นตอนการออกซิไดซ์และไฮโดรไลซ์ ทั ้งอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 มีพื ้นที่ผิวสูงกว่า
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ตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ยาโคบอลต์ บ นออกไซด์ เ มโซพอรั ส ไทเทเนี ย โดยที่ พืน้ ที่ ผิว บี อีข องออกไซด์ ผ สม
ดังกล่าวอยู่ในช่วง 178.8-236.2 m2/g ซึ่งตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มีการเติม
อะลูมินาในขั ้นตอนออกซิไดซ์ที่อตั ราส่วน 2:1 ให้ พื ้นที่ผิวบีอีของออกไซด์ผสมที่สงู ที่สดุ คือ 236.2
m2/g และออกไซด์ผสมที่มีการเติมอะลูมินาในขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ให้ พื ้นที่ผิว
บีอีทีที่ใกล้ เคียงกับเมโซพอรัสไทเทเนีย ดังแสดงในตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 พื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับอะลูมินา
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

CoTi
CoTiAl11(O)
CoTiAl11(H)
CoTiAl21(O)

177.9
225.3
178.8
236.2

5.2.2.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
รูปแบบจากการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่ 5.13 พบว่า ออกไซด์ผสมที่มีการเติม
อะลูมินาเกิดพีคของเฟสอนาเทสที่ 2θ = 25.21๐และ 47.75๐ เกิดพีคของเฟสรูไทน์ที่ 2θ = 25.54๐,
33.18๐, 38.43๐, 41.31๐และ 54.51๐ นอกจากนี ้ออกไซด์ผสมที่มีการเติมอะลูมินาในขันตอนการ
้
ไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ยังเกิดพีคของ Co3O4 และ CoO ขึ ้นที่ 2θ = 36.22๐ อีกด้ วย ขนาดของ
ผลึ ก ของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโคบอลต์ บ นออกไซด์ ผ สมแต่ ล ะชนิ ด ที่ คํ า นวณด้ ว ยสมการ DebyeScherrer แสดงดังตารางที่ 5.11 พบว่า ขนาดของผลึกอยูใ่ นช่วง 0.8-3.2 nm
5.2.2.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิงพลังงานเพื่อที่จะศึกษาโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของธาตุตา่ งๆ บนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.11-12
และ ตารางที่ ก.7 ตามลําดับ พบว่าโคบอลต์มีการกระจายตัวอยู่บนออกไซด์ผสมได้ เป็ นอย่างดี

59

และในตาราง ก.7 แสดงการกระจายตัวของธาตุบนออกไซด์ผสมที่สภาวะต่างๆ ซึง่ เปอร์ เซ็นต์ของ
ปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยู่บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาอยู่ในช่วง 2.97.2 โดยที่การเติมอะลูมินาในขั ้นตอนการออกซิไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ให้ เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณ
โคบอลต์ที่กระจายอยูบ่ นออกไซด์ผสมสูงที่สดุ คือ 7.2%

รูปที่ 5.13 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่าง
เมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
ตารางที่ 5.11 ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับอะลูมินา
ตัวอย่ าง

ขนาดของผลึก (nm)*

CoTi
CoTiAl11(O)
CoTiAl11(H)
CoTiAl21(O)

1.6
0.8
3.2
2.4

*From XRD (Scherrer’s equation)
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5.2.2.4 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องผ่ าน (Transmission Electron Microscopy, TEM)
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า นเพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษา
โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาดังรู ปในภาคผนวก ข.3 พบว่า ไม่สามารถแยกธาตุ
ที่ประกอบในออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ได้ อย่างชัดเจนเช่นกัน
5.2.2.5 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรน
เชียลของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพรัสไทเทเนียกับอะลูมินาที่สภาวะต่างๆ
ดังแสดงในรู ปที่ 5.14 และ 5.15 สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพรัสไท
เทเนียกับอะลูมินามีการเติมอะลูมินาในขันตอนการไฮโดรไลซ์
้
ที่อตั ราส่วน 1:1 และในขั ้นตอนการ
ออกซิไดซ์ ทัง้ อัตราส่วน 1:1 อัตราส่วน 2:1 มี การลดลงของมวลช่วง 5% ที่ ช่วงอุณหภูมิตัง้ แต่
เริ่ มต้ นจนถึง 300 °C มวลที่หายไปน่าจะเกิดจากการดูดซับทางกายภาพของนํา้ และเกิดการ
สลายตัวของสปี ชีส์กรดเช่นกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ ้นแนวโน้ มการลดลงของมวลมีค่าเข้ าสู่ค่าคงที่
ส่วนการเติมอะลูมินาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1มีการลดลงของมวลสูงที่สดุ คือ 10%
ในช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ เริ่มต้ นจนถึง 300 °C เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นแนวโน้ มการลดลงของมวลมีคา่ เข้ าสู่
ค่าคงที่เช่นกัน อาจกล่าวได้ ว่า เมื่อนําออกไซด์ผสมมาเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์
ผสมดังกล่าว ทําให้ เพิม่ ปริ มาณความชื ้นและสารที่สามารถระเหยได้ ง่ายเช่นกัน
5.2.2.6 การวิเคราะห์ การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (Analysis of CO
Chemisorption)
ผลจากการดูด ซับ ทางเคมี ข องคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ข องตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ย าโคบอลต์ บ น
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาที่สภาวะต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.12 พบว่า การ
เติมอะลูมินาในขันตอนออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ให้ ปริ มาณตําแหน่งว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
และเปอร์ เซ็นต์การกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิยาบนออกไซด์ผสมมีค่าสูงที่สุดคือ 1.6 x 1018
site/g.cat และ 1.9% ตามลําดับ
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รูปที่ 5.14 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
ระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา
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รู ปที่ 5.15 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
ของเมโซพอรัสไทไทเนียกับอะลูมินา
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ตารางที่ 5.12 ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว(Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทั ้งหมด
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
CO-pulse chemisorption
ตัวอย่าง

ปริ มาณตําแหน่ง ปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์
Active metal
ว่องไว
ที่ถกู ดูดซับ
%CO
surface area
(x10-18 site/g.cat)
(μmol CO/gcat)
Dispersion (m2/g.metal)

CoTi

154

0.2

9.7

14.7

CoTiAl11(O)

1.6

2.2

1.0

1.9

CoTiAl11(H)

0.5

725

0.3

0.7

CoTiAl21(O)

0.4

531

0.2

0.5

5.2.3 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
5.2.3.1 การวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิว (Surface area)
สําหรับแนวโน้ มโดยรวมพบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มีการ
เติมเซอร์ โคเนียในขั ้นตอนการออกซิไดซ์และไฮโดรไลซ์ ทั ้งอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 มีพื ้นที่ผิวสูงกว่า
ตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ยาโคบอลต์ บ นออกไซด์ เ มโซพอรั ส ไทเทเนี ย โดยที่ พืน้ ที่ ผิว บี อีข องออกไซด์ ผ สม
ดังกล่าวอยู่ในช่วง 192.2-195.3 m2/g ซึ่งตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มีการเติม
เซอร์ โคเนียมีพื ้นที่ผิวบีอีทีใกล้ เคียงกัน แต่ในการเติมเซอร์ โคเนียที่ขนตอนออกซิ
ั้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน
2
2:1 ให้ พื ้นที่ผิวบีอีทีที่สงู ที่สดุ คือ 195.3 m /g ดังแสดงในตารางที่ 5.13
5.2.3.2 การวิเคราะห์ เฟสด้ วยวิธีการกระเจิงรั งสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD)
รูปแบบจากการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียที่สภาวะต่างๆ ดังรู ปที่ 5.16 พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการเติม
เซอร์ โคเนียเกิดพีคของเฟสอนาเทสอย่างชัดเจนที่ 2θ = 25.21๐และ 47.75๐ และยังเกิดพีคของเฟส
รู ไทน์ที่ 2θ = 25.54๐, 33.18๐, 38.43๐, 41.31๐และ 54.51๐ ทังนี
้ ้มีเพียงการเติมเซอร์ โคเนียบน
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ออกไซด์ผสมดังกล่าวที่ขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 เท่านันที
้ ่เกิดพีคของ Co3O4 และ
CoO ขึ ้นที่ 2θ = 36.22๐ ขนาดของผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมแต่ละชนิดที่
คํานวณด้ วยสมการ Debye-Scherrer แสดงดังตารางที่ 5.14 พบว่า ขนาดของมีความแตกต่างกัน
คือ อยูใ่ นช่วง 0.2-3.1 nm
ตารางที่ 5.13 พื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนีย
ตัวอย่ าง

พืน้ ที่ผิว (m2/g)

CoTi
CoTiZr11(O)
CoTiZr11(H)
CoTiZr21(O)

177.9
194.5
192.2
195.3

รูปที่ 5.16 รูปแบบการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
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5.2.3.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
การวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุ
เชิงพลังงานเพื่อที่จะศึกษาโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของธาตุตา่ งๆ บนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียแสดงในภาคผนวกดังรู ปที่ ก.1314 และ ตารางที่ ก.8 ตามลําดับ พบว่าโคบอลต์มีการกระจายตัวอยูบ่ นออกไซด์ผสมได้ เป็ นอย่างดี
และในตาราง ก.8 แสดงการกระจายตัวของธาตุบนออกไซด์ผสมที่สภาวะต่างๆ ซึ่งเปอร์ เซ็นต์ของ
ปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยู่บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียอยู่ในช่วง
3.1-4.4 โดยที่ การเติ มเซอร์ โ คเนี ยในขัน้ ตอนการออกซิ ไดซ์ ที่ อัต ราส่วน 1:1 ให้ เปอร์ เซ็น ต์ ข อง
ปริ มาณโคบอลต์ที่กระจายอยูบ่ นออกไซด์ผสมสูงที่สดุ คือ 4.4%
5.2.3.4 การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน
แบบส่ องผ่ าน (Transmission Electron Microscopy, TEM)
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า นเพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษา
โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาดังรู ปในภาคผนวก ข.4 พบว่า ไม่สามารถแยกธาตุ
ที่ประกอบในออกไซด์ผสมและตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ได้ อย่างชัดเจนเช่นกัน
ตารางที่ 5.14 ขนาดผลึกของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับเซอร์ โคเนีย
ตัวอย่ าง ขนาดของผลึก (nm)*
CoTi
1.6
CoTiZr11(O)
0.2
CoTiZr11(H)
2.0
CoTiZr21(O)
3.1
*From XRD (Scherrer’s equation)
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5.2.3.5 การวิเคราะห์ วัดโดยความร้ อน (Thermal Gravimetric Analysis, TGA)
ผลจากการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กและผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอ
เรนเชี ยลของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพรั สไทเทเนี ยกับเซอร์ โคเนี ยที่
สภาวะต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.17 และ 5.18 สําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมที่มี
การเติ ม เซอร์ โ คเนี ย ในขัน้ ตอนการไฮโดรไลซ์ ที่ อัต ราส่วน 1:1 และในขัน้ ตอนการออกซิไ ดซ์ ที่
อัตราส่วน 2:1 มีการลดลงของมวลช่วง 5-7% ที่ช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นจนถึง 300 °C มวลที่
หายไปน่าจะเกิดจากการดูดซับทางกายภาพของนํา้ และเกิดการสลายตัวของสปี ชีส์กรดเช่นกัน
เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นแนวโน้ มการลดลงของมวลมีค่าเข้ าสู่ค่าคงที่ ส่วนการเติมเซอร์ โคเนียในขั ้นตอน
การออกซิไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 มีการลดลงของมวลสูงที่สดุ คือ 15% ในช่วงอุณหภูมิตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น
จนถึง 650 °C เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นแนวโน้ มการลดลงของมวลมีค่าเข้ าสู่ค่าคงที่ อาจกล่าวได้ ว่า
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมดังกล่าว ทําให้ เพิ่มปริ มาณความชืน้ และสารที่สามารถ
ระเหยได้ ง่ายเช่นกัน
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รู ปที่ 5.17 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลกราวิเมตริ กของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรัสไทไทเนียกับเซอร์ โคเนีย
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รู ปที่ 5.18 ผลการวิเคราะห์เทอร์ มอลดิฟเฟอเรนเชียลของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
ของเมโซพอรัสไทไทเนียกับเซอร์ โคเนีย
5.2.3.6 การวิเคราะห์ การดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ (Analysis of CO
Chemisorption)
ผลจากการดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บน
ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียที่สภาวะต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.15 พบว่า
การเติมเซอร์ โคเนียในขั ้นตอนไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ให้ ปริ มาณตําแหน่งว่องไวของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาและเปอร์ เซ็นต์การกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิยาบนออกไซด์ผสมมีค่าสูงที่สดุ คือ 2.3 x
1018 site/g.cat และ 2.8% ตามลําดับ
5.3 การเปรี ยบเทียบการเร่ งปฏิกิริยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ ท่ ไี ด้ จากออกไซด์ ผสมที่
สภาวะต่ างๆ สําหรั บปฏิกริ ิยาไฮโดรจิเนชันของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ในหัวข้ อ นี จ้ ะศึกษาเกี่ ยวกับปฏิกิริย าไฮโดรจิ เนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ ของตัวเร่ ง
้
ปฏิกิริยาโคบอลต์ที่ได้ ตวั รองรับผสมที่สภาวะต่างๆ แล้ วหาค่าความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยานันๆ
โดยตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกรี ดิวซ์ในแก็สไฮโดรเจน 350๐C เป็ นเวลา 3 ชม.ในถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่
อัตราการไหลของ H2/CO2/Ar = 20/2/8 cm3/min
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ตารางที่ 5.15 ปริ มาณพื ้นที่ผิวว่องไว(Active site), ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ดูดซับทั ้งหมด
(total CO-chemisorptions) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมระหว่างเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
CO-pulse chemisorption
ตัวอย่าง

ปริ มาณตําแหน่ง ปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์
Active metal
ว่องไว
ที่ถกู ดูดซับ
%CO
surface area
(x10-18 site/g.cat)
(μmol CO/gcat)
Dispersion (m2/g.metal)

CoTi

154

0.2

9.7

14.7

CoTiZr11(O)

1.0

1.4

0.7

1.3

CoTiZr11(H)

2.3

3.2

1.5

2.8

CoTiZr21(O)

0.1

166

0.1

0.1

ค่าคอนเวอร์ ชัน อัตราเร็ วของปฏิกิริยา ค่าการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ และค่าอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาต่อหนึ่งตําแหน่งที่ว่องไว (TOF) ได้ แสดงในตารางที่ 5.16 พบว่า ที่เวลาการ
เกิดปฏิกิริยา 6 ชัว่ โมง (ภาวะคงที่) อัตราเร็ วของปฏิกิริยามีค่าใกล้ เคียงกัน คือ 0.3 x 102 - 0.4 x
102 g CH2/g cat.h และค่าคอนเวอร์ ชนั ของการเติมอะลูมินาที่ขนตอนการออกซิ
ั้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน
1:1 มีค่าสูงที่สดุ คือ 100% ส่วนการเติมอะลูมินาที่ขนตอนการไฮโดรไลซ์
ั้
ที่อตั ราส่วน 1:1 และการ
เติมเซอร์ โคเนียที่ขนตอนการออกซื
ั้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 2:1 ให้ ค่าคอนเวอร์ ชนั ของปฏิกิริยาค่อนข้ างตํ่า
ที่สดุ คือ 87.9% และ 86% ตามลําดับ นอกจากนี ้ตัวเร่งปฏิกิริยาทุกตัวยังเกิดผลิตภัณฑ์ของก๊ าซ
มีเทนเป็ นหลัก และเกิดผลิตภัณฑ์ของ C2-C3 เพียงเล็กน้ อย ยกเว้ นตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่มีการ
เติมอะลูมินาในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 เท่านั ้นที่ไม่เกิด C2-C3 และตัวเร่ งปฏิกิริยา
โคบอลต์ที่มีการเติมซิลิกาในขั ้นตอนการออกซิไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 เกิด C2-C3 สูงที่สดุ นอกจากนี ้
เมื่อพิจารณาอัตราเร็ วของการเกิดปฏิกิริยาและค่าคอนเวอร์ ชนั ของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เวลาต่างๆ ดัง
รู ปที 5.19 และ 5.20 พบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาส่วนใหญ่ มีเสถียรภาพค่อนข้ างสูง มีเพียงตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีการเติมซิลิกาและเซอร์ โคเนียในขันตอนการออกซิ
้
ไดซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 และการเติม
อะลูมินาที่ขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อัตราส่วน 1:1 เท่านัน้ ที่มีเสถียรภาพตํ่าลง เนื่องจากการ
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การเสื่อมสภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา อาจเป็ นผลมาจากการเพิ่มอัตราส่วนและการเติมออกไซด์ผสม
ในขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์
ตารางที่ 5.16 ค่าคอนเวอร์ ชนั อัตราเร็ วของปฏิกิริยา ค่าการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ และค่าอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาต่อหนึ่งตําแหน่งที่ว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ เมื่อทดสอบด้ วยปฏิกิริยา
ไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์

Catalysts

rate(x10-2 g CH2/g
cat.h)a

Conversion

a

Product selectivity (%)
CH4

C2-C3

TOFa

CoTi

0.37

98.5

99.6

0.4

0.03

CoTiSi11(O)

0.37

99.6

92.8

7.2

3.7

CoTiSi11(H)

0.4

97.3

99.7

0.3

0.8

CoTiSi11(H)

0.4

97.3

99.7

0.3

0.8

CoTiSi21(O)

0.3

90.8

99.9

0.1

1.0

CoTiAl11(O)

0.37

100

100

0.0

1.1

CoTiAl11(H)

0.3

87.9

99.8

0.2

0.8

CoTiAl21(O)

0.4

96.8

99.8

0.2

1.3

CoTiZr11(O)

0.4

98.7

99.5

0.5

0.4

CoTiZr11(H)

0.4

99.5

99.6

0.4

0.2

CoTiZr21(O)

0.3

86.0

99.9

0.1

3.5

ทดสอบด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ 220 °C, 1 atm, และ H2/CO2/Ar = 20/2/8, GSHV= 11400 h-1 ที่
steady state (6 ชัว่ โมง)
a
The TOF คํานวณจากการดูดซับทางเคมีของคาร์ บอนมอนอกไซด์
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รู ปที่ 5.19 อัตราการเร่ งปฏิกิริยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรัส
ไทไทเนียกับซิลกิ า อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย

รู ปที่ 5.20 คอนเวอร์ ชนั ของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทไทเนียกับ
ซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย

70

บทที่ 6
สรุ ปผลการทดลอง
6.1 สรุ ปผลการทดลอง
6.1.1 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมและตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสม
ผลจากการวิเคราะห์ออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลกิ า อะลูมินา และ
เซอร์ โคเนีย และตัวเร่งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสม สรุปได้ ดงั นี ้
1. การเติมออกไซด์ผสมในขั ้นตอนการไฮโดรไลซ์ที่อตั ราส่วน 1:1 ส่งผลให้ แนวโน้ ม
ของพืน้ ที่ผิวบีอีทีสูงขึน้ เล็กน้ อย และยังลดปริ มาณความชืน้ และสารที่ระเหยได้
ในช่วงอุณหภูมิ 0-300 ๐C อีกด้ วย
2. ตัวเร่ งปฏิกิริยาบนออกไซด์ผสมที่มีการเติมเซอร์ โคเนี ย ช่วยให้ พื ้นที่ผิวบีอีทีสูง
ที่สดุ
6.1.2 การเปรี ยบเทียบการเร่ งปฏิกิริยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์
ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย สําหรั บปฏิกิริยา
ไฮโดรจิเนชันของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
ผลจากการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติตวั เร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย เมื่อทดสอบด้ วยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ของแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ตัวเร่งปฏิกิริยาทังหมดเกิ
้
ดปฏิกิริยาเมทาเนชัน และไม่เกิดปฏิกิริยารี เวิร์สวอเตอร์
แก๊ สชิฟ
2. ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทั ง้ หมดยั ง เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องก๊ าซมี เ ทนเป็ นหลัก และเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ของ C2-C3 เพียงเล็กน้ อย ยกเว้ น CoTiAl11(O)
3. CoTiSi11(O)

เกิดผลิต ถัณฑ์ ของ C2-C3 สูงที่ สุด ซึ่งอาจนํ าไปใช้ ประโยชน์

ทางด้ านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เนื่องจากมีค่าคอนเวอร์ ชนั สูงถึง 99%
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4. CoTiAl11(O) ให้ คา่ คอนเวอร์ ชนั สูงที่สดุ สําหรับปฏิกิริยาเมทาเนชัน
5. ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าส่ ว นใหญ่ มี ค วามเสถี ย รภาพในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ยกเว้ น
CoTiSi21(O), CoTiAl11(H) และ CoTiZr21(O) เท่านั ้นที่มีเสถียรภาพตํ่าลง
เนื่ องจากการเกิ ด เสื่ อมสภาพของตัวเร่ ง ปฏิ กิริ ยา ซึ่ง น่ าจะผลมาจากการเพิ่ ม
อัตราส่วนและการเติมออกไซด์ผสมที่ขนตอนการไฮโดรไลซ์
ั้
6.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาการสังเคราะห์ตวั เร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกาเพื่อใช้ สําหรับการผลิตไฮโดรคาร์ บอนสายยาว
2. ควรมีการพัฒนาการสังเคราะห์ตวั เร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับอะลูมินาเพื่อใช้ สําหรับปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ โทรป
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิ ลิ ก า อะลู มิ น า และเซอร์ โ คเนี ย รวมถึ ง ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโคบอลต์ บ นออกไซด์ ผ สมดัง กล่ า ว
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)
ก.1 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนีย
Ti

A

B

Ti

รูปที่ ก.1 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ของเมโซพอรัสไทเทเนีย
ตารางที่ ก.1 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของเมโซพอรัสไทเทเนีย

ตัวอย่ าง

Ti

% โดยนํา้ หนัก

% โดยอะตอม

Ti

O

Ti

O

61.9

38.

35.2

64.8
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ก.2 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับซิลิกา
A

TiSi11(O)

B

TiSi11(H)

C

TiSi21(O)

รู ปที่ ก.2 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiSi11(O), (B) TiSi11(H), และ
(C) TiSi21(O)
TiSi11(O)

A
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B

TiSi11(H)

C

TiSi21(O)

รู ปที่ ก.3 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiSi11(O), (B) TiSi11(H), และ (C) TiSi21(O)
ตารางที่ ก.2 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง

% โดยอะตอม

Ti

O

Si

Ti

O

Si

TiSi11(O)

62.3

37.1

0.7

35.7

63.7

0.6

TiSi11(H)

68.9

30.8

0.3

42.6

63.7

0.3

TiSi21(O)

64.3

35.5

0.2

37.6

62.1

0.2
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ก.3 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับอะลูมินา
TiAl11(O)

A

B

TiAl11(H)

C

TiAl21(O)

รู ปที่ ก.4 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiAl11(O), (B) TiAl11(H), และ
(C) TiAl21(O)
TiAl11(O)

A
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B

TiAl11(H)

C

TiAl21(O)

รู ปที่ ก.5 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiAl11(O), (B) TiAl11(H), และ (C) TiAl21(O)
ตารางที่ ก.3 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง

% โดยอะตอม

Ti

O

Al

Ti

O

Al

TiAl11(O)

48.4

51.3

0.3

23.9

75.8

0.3

TiAl11(H)

62.6

37.1

0.3

36.0

63.7

0.3

TiAl21(O)

61.4

37.7

1.0

34.9

64.1

1.0
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ก.4 คุณลักษณะของออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
A

TiZr11(O)

B

TiZr11(H)

C

TiZr21(O)

รูปที่ ก.6 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiZr11(O), (B) TiZr11(H), และ
(C) TiZr21(O)
TiZr11(O)

A
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B

TiZr11(H)

C

TiZr21(O)

รูปที่ ก.7 การกระจายตัวของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) TiZr11(O), (B) TiZr11(H), และ (C) TiZr21(O)
ตารางที่ ก.4 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง

% โดยอะตอม

Ti

O

Zr

Ti

O

Zr

TiZr11(O)

41.6

31.8

26.6

27.6

63.1

9.3

TiZr11(H)

59.3

33.23

7.5

36.4

61.2

2.4

TiZr21(O)

53.4

33.8

12.8

33.1

62.8

4.2
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ก.5
ไทเทเนีย

คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส

CoTi

A

B

CoTi

รูปที่ ก.8 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อวิเคราะห์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเมโซพอรัสไทเทเนีย:
(A) & (B) CoTi
ตารางที่ ก.5 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเมโซพอรัสไทเทเนีย

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง

CoTi

% โดยอะตอม

Ti

O

Co

Ti

O

Co

48.8

41.7

14.5

24.3

69.2

6.5
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ก.6 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับซิลิกา
A

CoTiSi11(O)

CoTiSi11(H)

B

CoTiSi21(O)

C

รูปที่ ก.9 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) CoTiSi11(O),
(B) CoTiSi11(H), และ(C) CoTiSi21(O)
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A

CoTiSi11(O)

CoTiSi11(H)

B

CoTiSi21(O)

C

รูปที่ ก.10 การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
ซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) CoTiSi11(O), (B)
CoTiSi11(H), และ(C) CoTiSi21(O)
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ตารางที่ ก.6 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับซิลิกา

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง
Ti

% โดยอะตอม

O

Si

Co

Ti

O

Si

Co

CoTiSi11(O) 49.5

42.6

0.7

7.2

26.9

69.3

0.61

3.2

CoTiSi11(H)

49.5

41.7

0.5

8.3

27.2

68.6

0.45

3.7

CoTiSi21(O) 48.1

43.0

0.5

8.4

26.0

69.8

0.5

3.7

ก.7 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
CoTiAl11(O)

A
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CoTiAl11(H)

B

C

CoTiAl21(O)

รู ปที่ ก.11
โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของ
เมโซพอรั สไทเทเนี ยกับอะลูมิน าเมื่อวิเคราะห์ ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเ ล็กตรอนแบบส่องกราด:
(A) CoTiAl11(O), (B) CoTiAl11(H), และ(C) CoTiAl21(O)

CoTiAl11(O)

A
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C

CoTiAl21(O)

B

CoTiAl11(H)

รู ปที่ ก.12 การกระจายตัวของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมขอเมโซพอรัสไทเทเนีย
กับอะลูมินาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) CoTiAl11(O),
(B) CoTiAl11(H), และ(C) CoTiAl21(O)
ตารางที่ ก.7 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับอะลูมินา

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง
Ti

% โดยอะตอม

O

Al

Co

Ti

O

Al

Co

CoTiAl11(O) 45.8

37.4

0.9

15.4

26.4

65.5

0.9

7.2

CoTiAl11(H)

48.4

44.0

0.8

6.8

25.8

70.4

0.8

2.9

CoTiAl21(O) 48.0

41.5

0.6

9.9

26.5

68.5

0.6

4.4
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ก.8 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย
A

CoTiZr11(O)

CoTiZr11(H)

B

CoTiZr21(O)

C

รู ปที่ ก.13 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรั ส ไทเทเนี ย กับ เซอร์ โ คเนี ย เมื่ อ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด:
(A) CoTiZr11(O), (B) CoTiZr11(H), และ(C) CoTiZr21(O)

CoTiZr11(O)

A

93

B

CoTiZr11(H)

C

CoTiZr21(O)

รู ปที่ ก.14 การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับ
เซอร์ โคเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด: (A) CoTiZr11(O),
(B) CoTiZr11(H), และ(C) CoTiZr21(O
ตารางที่ ก.8 การวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซ
พอรัสไทเทเนียกับเซอร์ โคเนีย

% โดยอะตอม

% โดยนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง
Ti

O

Zr

Co

Ti

O

Zr

Co

CoTiZr11(O) 44.1

37.1

9.8

9.1

26.3

66.3

3.1

4.4

CoTiZr11(H)

42.9

38.7

11.8

6.5

25.2

68.1

25.2

3.1

CoTiZr21(O) 40.3

37.8

14.1

7.9

24.1

67.7

4.4

3.8
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสม
ของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์ โคเนีย ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy, TEM)
ก.1
ไทเทเนีย
CoTi

คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส

A

CoTi

B

รูปที่ ข.1 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน: (A)&(B) CoTi
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ก.2 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับซิลิกา
CoTiSi11(O)

A

CoTiSi11(H)

B

รูปที่ ข.2 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนียกับซิลิกาเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน: (A) CoTiSi11(O),
(B) CoTiSi11(H)
ก.3 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั ส
ไทเทเนียกับอะลูมินา
CoTiAl11(O)

A

CoTiAl11(H)

B

รูปที่ ข.3 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนี ย กั บ อะลู มิ น าเมื่ อ วิ เ คราะห์ ด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า น:
(A) CoTiSi11(O), (B) CoTiSi11(H)
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ก.4 คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนออกไซด์ ผสมของเมโซพอรั สไท
เทเนียกับเซอร์ โคเนีย
CoTiZr11(O)

A

CoTiZr11(H)

B

รูปที่ ข.4 โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์บนออกไซด์ผสมของเมโซพอรัส
ไทเทเนี ย กั บ เซอร์ โคเนี ย เมื่ อ วิ เ คราะห์ ด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า น:
(A) CoTiZr11(O), (B) CoTiZr11(H),
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ตัวอย่ างการคํานวณปริมาณโลหะโคบอลต์ ท่ บี รรจุลงในตัวเร่ งปฏิกิริยา
ใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา 1.00 กรัม ซึง่ ประกอบด้ วยปริ มาณโลหะโคบอลต์ 0.20 กรัม
ดังนัน้ ปริ มาณถ่านกัมมันต์ = 1.00 – 0.20 = 0.80 กรัม
นํ ้าหนักอะตอมของ Co = 58.93 กรัม/โมล
มวลโมเลกุลของ Co(NO3)2.6H2O = 291.03 กรัม/โมล
ต้ องการโลหะโคบอลต์ 0.20 กรัม ต้ องเตรี ยมจาก Co(NO3)2.6H2O ปริมาณเท่าใด
จะได้ วา่ ปริ มาณ Co(NO3)2.6H2O ที่ต้องเตรี ยม =
มวลโมเลกุลของ Co(NO3)2.6H2O x ปริ มาณโลหะCo ที่ต้องการ
นํ ้าหนักอะตอมของ Co
= 291.03 x 0.2
58.93
= 0.9877 กรัม
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