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The objective of this work was to study the CO-PROX catalytic activities of
CuO/CeO2 in H2-rich stream. The reaction temperature was in a range of 50 °C to 210
°C. The catalyst was prepared by impregnation. The experimental results revealed that
1%CuO/CeO2,synthesized expressed higher CO conversion than that of 1%CuO/CeO2,commercial
at 190 °C. The catalyst was prepared by impregnation, deposition-precipitation,
photodeposition and chelating-photodeposition. Additional, 1%CuO/CeO2,synthesized
prepared by deposition-precipitation showed higher catalytic activities than that
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respectively. Higher catalytic activities for the CO-PROX was obtained when adding Zn
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การวิเคราะหหาหมูฟงกชันดวยเทคนิค FTIR ของตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ในชวงระหวาง 400-4000 cm-1
(a)

ตัวเรงปฏิกิริยาใหม

(b)

*ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน

(c)

*ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน

(d)

**ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน

(e)

**ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน

(f)

***ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน

(g)

***ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน

(h)

****ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน

(i)

****ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน

*สภาวะปอน: 40%H2, 1%CO, 1%O2 in He balance (สภาวะอุดมคติ)
**สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 10%H2O
***สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 15%CO2
****สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 10%H2O + 15%CO2 (สภาวะจริง)......... 77
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เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห เตรียมโดยวิธีการ
ตกตะกอนแบบพอกพูน ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการทดสอบ
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คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ
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รอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 น้ํารอยละ
10 และคารบอนไดออกไซดรอยละ 15 สมดุลในแกสฮีเลียม…………………..
แสดงเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดยวิธีการ
ตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียที่มีการสังเคราะหจากกระบวนการ
สลายตัวทางความรอน ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส โดยทดสอบในสภาวะ
อุดมคติ สภาวะมีคารบอนไดออกไซด และสภาวะจริง โดยใชสภาวะละ 120
นาที..........................................................................................................
กราฟแสดงเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดย
วิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียสังเคราะห ที่อุณหภูมิ 170
องศาเซลเซียส โดยทดสอบในสภาวะอุดมคติ สภาวะที่มีแกส
คารบอนไดออกไซด สภาวะที่มีน้ํา และสภาวะที่มีทั้งแกสคารบอนไดออกไซด
และน้ํา......................................................................................................
แสดงรอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับ
ซีเรียที่มีการสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดย
เปรียบเทียบปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยาในการทดสอบ เมื่ออุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส โดยใชสภาวะแกส
ขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซด
รอยละ 1...................................................................................................
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องศาเซลเซียส โดยใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจน
รอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1.................................................
แสดงรอยละการเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับ
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เปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาใหมและตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกส
ออกซิเจน เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210
องศาเซลเซียส โดยใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจน
รอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1.................................................
กราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบน
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ทานัม (La) และสังกะสี (Zn) ในอัตราสวนโดยโมลที่เทากันกับทองแดง (Cu)
ในตัวเรงปฏิกิริยา.......................................................................................
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สลายตัวทางความรอน (CeO2)................................................................... 111

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ทั้ ง ในส ว นของภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับความตองการมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงขึ้นของประชากร ไดสงผลตอ
ความตองการใชพลังงานในประเทศสูงขึ้นจาก 1856 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เปน
1947 พั น บาร เ รลเที ย บเท า น้ํ ามั น ดิ บต อ วั น ภายในป พ.ศ. 2555 [1] ในขณะที่ แ หล ง พลั ง งาน
ภายในประเทศก็มีจํานวนจํากัด สามารถสนองตอความตองการการใชพลั งงานภายในไดเพียงรอย
ละ 40 [2] จึงจําเปนตองมีการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ตลอดทั้งการมองหาแหลงพลังงาน
ทางเลือก เพื่อใหการพึ่งพิงพลังงานในประเทศ นอกจากนี้ภาครัฐยังสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
เพื่อไมกอเกิดมลพิษและกระบวนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือไดวาเปนพลังงานเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพสูง
และจัดเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พลังงานไฮโดรเจนนี้ไดรับการคาดหมาย
และยอมรับวาจะเปนพลังงานเชื้อเพลิงที่สําคัญ ชนิดหนึ่งในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เมื่อเกิดการเผาไหมกับ แกสออกซิเจน โดยจะมีเพียงไอน้ําเปนผลพลอยได ซึ่ง
แตกตางจากเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใหแกสคารบอนไดออกไซดเปนผลพลอยได แกสคารบอนไดออกไซด
จัดเปนแกสเรือนกระจก (Greenhouse gas) ที่สงผลกระทบโดยตรงตอการทําใหโลกรอนขึ้น
(Global warming) และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยในป จ จุ บั น นี้ ก ารผลิ ต แก ส ไฮโดรเจนสามารถผลิ ต ได จ ากหลายกระบวนการ
ตัวอยางเชนกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา (Steam reforming) กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยแกส
คารบอนไดออกไซด (CO2 reforming) กระบวนออกซิเดชันแบบแยกสวน (Partial oxidation) เปน
ตน ซึ่งกระบวนตาง ๆ ที่กลาวนี้จะใช สารไฮโดรคารบอนเปนสารตั้งตนในกระบวนการ ไดแก แกส
ธรรมชาติ หรือมีเทน ดังแสดงตัวอยางในสมการ 1.1 ถึงสมการ 1.3
Steam reforming:
CH4 + H2O → CO + 3H2
1.1
CO2 reforming:
CH4 + CO2 → 2CO + 2H2
1.2
Partial oxidation:
CH4 + 0.5O2 → CO + 2H2
1.3
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จากสมการการผลิ ต แก ส ไฮโดรเจนทั้ ง 3 กระบวนการ แก ส ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ดขึ้ น จะ
ประกอบด ว ยแก ส ไฮโดรเจนและแก ส คาร บ อนมอนอกไซด จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารกํ า จั ด แก ส
คาร บอนมอนอกไซด เพื่ อ ให ไ ด แ ก ส ไฮโดรเจนที่ มี ค วามบริ สุ ทธิ์ กระบวนการลดปริ ม าณแก ส
คารบอนมอนอกไซดไดแก กระบวนการวอเตอรแกสชิฟท (Water gas shift) สามารถทําการลด
ปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดใหเหลือเพียงประมาณ 10,000 สวนในลานสวน กระบวนการ
ออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด (Preferential CO oxidation : PROX) โดย
ที่ แ ก ส คาร บ อนมอนอกไซด เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น กั บ แก ส ออกซิ เ จน เปลี่ ย นรู ป เป น แก ส
คารบอนไดออกไซด นอกจากนี้ยังอาจเกิดปฏิกิริยาขางเคียงในกระบวนการนี้ คือ การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของแกสไฮโดรเจน ซึ่งทําใหสูญเสียแกสไฮโดรเจน
ตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนซีเรีย (CuO/CeO2) เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ไดรับความ
นิยมเปนอยางมากสําหรับกระบวนการออกซิเ ดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด
เนื่องจากมีราคาถูกและมีความวองไวสูงในการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับโลหะมีตระกูล สําหรับ
ซีเ รี ยก็ สามารถปลดปล อยออกซิ เ จนให แ ก ระบบได โดยจะเกิ ด พั นธะที่ แ ข็ ง แรงกั บทองแดง ซึ่ ง
ออกซิเจนที่ปลดปลอยออกมาจากซีเรียจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการออกซิเดชัน
ใหดีขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนซีเรีย อีกทั้งยังศึกษาผล
ของการใชแลนทานัมออกไซดและสังกะสีออกไซดเปนตัวสงเสริมสําหรับตัวเรงปฏิกิริยาทองแดง
ออกไซดบนซีเรีย
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึ ก ษาการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั นแบบเลื อ กเกิ ดของคาร บอนมอนอกไซด ใ นกระแส
ไฮโดรเจนเขมขนโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา CuO/CeO2 CuxLayO/CeO2 และ CuxZnyO/CeO2
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอปฏิกิริยาออกซิเดชัน แบบเลือก
เกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด โดยตัวแปรที่ไดทําการศึกษา ไดแก
1.3.1 ชนิดของตัวรองรับ
1.3.2 วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
1.3.3 ชนิดตัวสงเสริมหรือโปรโมเตอร
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1.3.4 อัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด
1.3.5 ปริมาณผลรวมทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา
1.3.6 องคประกอบแกสขาเขา ไดแก ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด ปริมาณน้ํา และ
ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา
1.3.7 เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาควบคูกับการนํากลับมาใชใหม
ซึ่งชวงอุณหภูมิที่ทําปฏิกิริยาจะอยูในชวง 50-210 องศาเซลเซียส
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดตัวเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับกระบวนการออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของ
แกสคารบอนมอนอกไซด เพื่อลดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด ใหมีปริมาณคงเหลือนอยกวา
100 สวนในลานสวน

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 กระบวนการผลิตแกสไฮโดรเจน [3]
กระบวนการผลิตไฮโดรเจน สามารถผลิตไดจากเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน อยางเชน แกส
ธรรมชาติ แกสโซลีน หรือเมทานอล โดยทั่วไปสามารถผลิตไดจากกระบวนการ เชน
- กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา (Steam reforming)
- กระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวน (Partial oxidation)
- กระบวนการออรโตเทอรมอล รีฟอรมเมชัน (Autothermal reformation) ซึ่งจะ
เปนการรวมระหวางกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําและกระบวนการออกซิเดชัน
แบบแบงสวน
- กระบวนการ shift reaction เปนกระบวนการลดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด
ในแกสที่ผลิตจากกระบวนการเชื้อเพลิง
- กระบวนการ gas clean-up เป น กระบวนการต อ ไปที่ ล ดปริ ม าณแก ส
คาร บ อนมอนอกไซด ใ นรี ฟ อร ม เมตแก ส เช น กระบวนการ Methanation
กระบวนการ Membrane separation หรือกระบวนการ Preferential oxidation
2.1.1 กระบวนการและปฏิกิริยาพื้นฐานในกระบวนการเชื้อเพลิง [3]
กระบวนการและปฏิกิริยาพื้นฐานที่ใชในกระบวนการเชื้อเพลิง ทั้งแบบปฏิกิริยาดูด
ความร อน (Endothermic) ซึ่ ง เป น ปฏิกิริ ยาที่ ตองการพลั ง งานในการเกิ ดปฏิ กิริ ยา และแบบ
ปฏิกิริยาคายความรอน (Exothermic) ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีการคายพลังงาน
ออกมาในรูปแบบความรอน โดยพลัง งานความรอนแบบ Endothermic จะแสดงฝ งซ ายของ
สมการการเกิดปฏิกิริยาและพลังงานความรอนแบบ Exothermic จะแสดงฝงขวาของสมการการ
เกิดปฏิกิริยาดังแสดงในตารางที่ 2.1 สําหรับคาพลังงานของปฏิกิริยาคํานวณไดจากความรอนที่
เกิดจากรูปแบบการฟอรมตัว (Heat of formation of participating) ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 กระบวนการและปฏิกิริยาพื้นฐานในการเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิง [3]
Combustion
CmHnOp + (m+n/4-p/2)O2  mCO2 + (n/2)H2O + heat
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O(g) + 802.5 kJ
Water vapor generated

C8H18 + 12.5O2  8CO2 +9H2O(g) + 5063.8 kJ
CH3OH + 1.5O2  CO2 + 2H2O(g) + 638.5 kJ
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O(l) + 890.5 kJ

Liquid water generated

C8H18 + 12.5O2  8CO2 + 9H2O(l) + 5359.8 kJ
CH3OH + 1.5O2  CO2 + 2H2O(l) + 726.5 kJ
CmHnOp + (m/2)O2  (m-p)CO + pCO2 + (n/2)H2 + heat

Partial oxidation

CH4 + 1/2O2  CO + 2H2+ 39.0 kJ
C8H18 + 4O2  8CO + 9H2 + 649.8 kJ
CH3OH + 1/2O2  CO2 +2H2 + 154.6 kJ

Steam reforming

CmHnOp + mH2O + heat  (m-p)CO + pCO2 + (m+n/2)H2
CH4 + H2O(g) + 203.0 kJ  CO + 3H2

Water vapor used

C8H18 + 8H2O(g) + 1286.1 kJ  8CO +17H2
CH3OH + H2O(g) + 87.4 kJ  CO2 + 3H2
CH4 + H2O(l) + 247.0 kJ  CO + 3H2

Liquid water used

C8H18 + 8H2O(l) + 1638.1 kJ  8CO + 17H2
CH3OH + H2O(l) + 131.4 kJ  CO2 + 3H2

Gas Shift reaction
Water vapor used
Liquid water used

CO + H2O(g)  CO2 + H2 + 37.5 kJ
CO + H2O(l) + 6.5 kJ  CO2 + H2

Preferential oxidation

CO + 0.5O2  CO2 + 279.5 kJ

Water Evaporation

H2O(l) + 44.0 kJ  H2O(g)
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ตารางที่ 2.2 คาความรอนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวจากแกสและของเหลว [3]
Hydrogen, H2
Oxygen, O2
Nitrogen, N2
Carbon monoxide, CO
Carbon dioxide, CO2
Water vapor, H2O(g)
Water liquid, H2O(l)
Methane, CH4
Methanol, CH3OH
Octane, C8H18

Molecular Mass (g/mol)

Heat of Formation (kJ/mol)

2.016
31.9988
14.0067
28.0106
44.010
18.0153
18.0153
16.043
32.0424
114.230

0
0
0
-113.8767
-393.4043
-241.9803
-286.0212
-74.85998
-238.8151
-261.2312

2.1.2 กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา (steam reforming) [3]
กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําเปนกระบวนการดูดความรอน หมายถึงตองมีการ
ใหพลังงานความรอนสูเครื่องปฏิกรณ โดยทั่ วไปพลังงานความรอนที่ใหจะไดมาจากกระบวนการ
เผาไหมเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําเปนปฏิกิริยาผันกลับได ในกระบวนการนี้แกส
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น จะประกอบไปดวย ไฮโดรเจน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไอน้ํา
และเชื้อเพลิงที่ไมสามารถเปลี่ยนรูปได ภาพที่ 2.1 เปนแผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ยนรูปดวย
ไอน้ํา โดยองคประกอบที่เกิดขึ้นจริงจะสัมพันธกับอุณหภูมิ ความดัน และองคประกอบของแกสตั้ง
ต น และภาพที่ 2.2 แสดงสมดุ ล ความเข ม ข น ของการเปลี่ ย นรู ป มี เ ทนด ว ยไอน้ํ า ซึ่ ง แสดง
ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบอุ ณ หภู มิ จะเห็ น ได ว า แก ส ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ป ริ ม าณแก ส
คารบอนมอนอกไซดเจือปนอยู ดังนั้นจึงตองสงไปในสวนของเตาปฏิกรณกระบวนการชิฟต (shift
reactor) เมื่อแกสคารบอนมอนอกไซดเกิดปฏิกิริยากับไอน้ํา มันจะถูกเปลี่ยนรูปกลายเปนแกส
ไฮโดรเจนและแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งในขั้นตอนนี้ทําใหไดปริมาณไฮโดรเจนที่ มากขึ้นดวย
การเกิดปฏิกิริยาแบบชิฟต อาจจะแยกไดเปนชวงอุณหภูมิสูง และชวงอุณหภูมิต่ํา ผลสุดทายแกส
ผลิตภัณฑจะประกอบไปดวยแกสคารบอนมอนอกไซดประมาณ 1% กระบวนการตอไปในการลด
ปริ ม าณแก ส คาร บ อนมอนอกไซด คื อ กระบวนการ Preferential oxidation ซึ่ ง เป น การ
เกิดปฏิกิริยาระหวางแกสคารบอนมอนอกไซดกับแกสออกซิเจน ในกระบวนการนี้การเลือกตัวเรง

7
ปฏิกิริยาและการควบคุมสภาวะการทํางานเปนสิ่งที่สําคั ญ โดยจะตองไมเกิดการเผาไหมหรือเกิด
การเผาไหมของแกสไฮโดรเจนนอยที่สุด

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา [3]

ภาพที่ 2.2 สมดุลความเขมขนของการเปลี่ยนรูปมีเทนดวยไอน้ําเปนฟงกชันตออุณหภูมิ (ที่ภาวะ
ความดันบรรยากาศ) [3]
สําหรับสมการรวมของกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําและกระบวนการชิฟท เปน
ดังสมการที่ 2.1 ดังนี้
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CmHnOp + (2m-p)H2O + Xheat  mCO2 + (2m+n/2-p)H2

2.1

สําหรับพลังงานความรอนที่ใชในกระบวนการนี้ (Xheat) ไดมาจากการเผาไหม
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใหเขาไปในระบบ (k) ดังสมการที่ 2.2
kCmHnOp + k(m+n/4-p)O2  kmCO2 + k(n/2)H2O+Xheat

2.2

2.1.3 กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําโดยแยกดวยเมมเบรน (steam reforming with
membrane separation) [3]
การใชเมมเบรนในการแยกแกสเปน อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถผลิตไฮโดรเจนที่มี
ความบริสุทธิ์สูง โดยไมตองใชกระบวนการชิฟต และกระบวนการออกซิเดชันแบบเลือกเกิด โดย
กระบวนการนี้จะใชโลหะเมมเบรนในการแยกแกสไฮโดรเจนจากรีฟอรมเมตที่มาจากกระบวนการ
เปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา ซึ่งเมมเบรนที่ใชในกระบวนการนี้จะใหเฉพาะแกสไฮโดรเจนผานไดเทานั้น
สําหรับแกสคารบอนมอนอกไซด เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนรูปไมได และผลิตภัณฑขางเคียงอื่น ๆ จาก
กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา จะถูกสงกลับไปยัง เตาเผาไหม (Combustion chamber) ดังภาพ
ที่ 2.3 แตอยางไรก็ตามการกรองผานเมมเบรนตองการความดันที่สูง เพราะเหตุนี้กระบวนการนี้จะ
เหมาะสมกั บ เชื้ อ เพลิ ง เหลว อย า งเช น เมทานอล หรื อ เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ า นการอั ด แรงดั น มาแล ว
อยางเชน โพรเพน

ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ําโดยใชแยกดวยโลหะเมมเบรน [3]
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2.1.4 กระบวนการออกซิ เ ดชั น แบบแบ ง ส ว นและกระบวนการเปลี่ ย นรู ป แบบ
ออรโตเทอรมอล (partial oxidation and autothermal reforming) [3]
กระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวนเปนกระบวนการคายความรอน โดยปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ คือ การเผาไหมกับแกสออกซิเจน โดยเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณซึ่ง
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ คือ แกสคารบอนมอนอกไซดและแกสไฮโดรเจน (แทนที่จะ
เปนแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา สําหรับการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมสมบู รณ) ดังภาพที่ 2.4
สิ่งที่เหมือนกับกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา คือ รีฟอรมเมตแกสตองนําไปผานปฏิกิริยาชิฟต
เพื่อผลิตไฮโดรเจนใหมีจํานวนมากขึ้นและผานปฏิกิริยาออกซิเดชั นแบบเลือกเกิด เพื่อลดปริมาณ
แกสคารบอนมอนอกไซดใหอยูในปริมาณที่รับได
กระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวน มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนที่นอย
ตอโมล ของเชื้อเพลิง ยกตัวอยางเชน ในกรณีของแกสมีเทน เมื่อนํามาผานกระบวนการนี้จะได
แกสไฮโดรเจนออกมาเพียง 2 โมลตอ 1 โมลของแกสมีเทน ซึ่งนอยกวากระบวนการเปลี่ยนรูปดวย
ไอน้ํา ที่สามารถผลิตแกสไฮโดรเจนไดถึง 3 โมลตอ 1 โมลของแกสมีเทน

ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงกระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวน [3]
เนื่องจากกระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวน เปนกระบวนการคายความรอนและ
กระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา เปนกระบวนการดูดความรอน ดังนั้นจึงมีการนํา 2 กระบวนการนี้
มาทําการรวมกัน โดยเรียกกระบวนการนี้วากระบวนการเปลี่ยนรูปแบบออรโตเทอรมอล โดยที่
กระบวนการนี้ความรอนจะผลิตไดจากกระบวนการออกซิเดชันแบบแบงสวน แลวเกิดถายโอน
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ความร อ นไปยั ง กระบวนการเปลี่ ย นรู ป ด ว ยไอน้ํ า และสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ า นกระบวนการ
ออกซิเดชันแบบแบงสวน ก็จะถูกสงตอไปยังกระบวนการเปลี่ยนรูปดวยไอน้ํา ตอไป ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 แผนภาพแสดงกระบวนการ autothermal reforming [3]
โดยสมการทั้งหมดของกระบวนการออรโตเทอรมอล รวมกับกระบวนการชิฟต เปน
ดังสมการตอไปนี้
CmHnOp + χO2 + (2m-p-2χ)H2O  mCO2 +(2m+n/2-p-2χ)H2

2.3

โดย χ คือจํานวนโมลของออกซิเจนตอโมลของเชื้อเพลิง และในกรณีของแกสมีเทน
ออกเทน และเมทานอล จะมีสมการดังตอไปนี้
CH4 +χO2 + (2-2χ)H2O  CO2 +(4-2χ)H2

2.4

C8H18 + χO2 + (16-2χ)H2O  8CO2 + (25-2χ)H2

2.5

CH3OH +χO2 + (1-2χ)H2O  CO2 + (3-2χ)H2

2.6

2.1.5 กระบวนการชิฟต (shift reaction) [3],[4]
กระบวนการชิฟต เปนกระบวนการลดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด ในแกสที่
ผลิ ตจากกระบวนการเชื้ อเพลิง ซึ่ งกระบวนการชิ ฟต จ ะสามารถเกิ ดปฏิกิริยาได ทั้ง แบบที่ ทํ า
ปฏิ กิริ ยากั บน้ํ า โดยจะเป นปฏิ กิริ ยาดู ดความร อน และแบบที่ เ กิ ดปฏิ กิริ ยากั บไอน้ํ า ซึ่ ง จะเป น
ปฏิกิริยาคายความรอนโดยกระบวนการชิฟต จะแบงออกเปนขั้นตอน คือ กระบวนการชิฟต ในชวง
อุณหภูมิสูง (High-Temperature Shift, HTS) โดยจะอยูในชวงอุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส
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และกระบวนการชิฟต ที่อุณหภูมิต่ํา (Low-Temperature Shift, LTS) จะอยูในชวงอุณหภูมิ 200250 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใชชนิดของตัวเรงปฏิกิริยาที่แตกตางกัน โดยทั่วไปตัวเรง ปฏิกิริยาที่ใชใน
กระบวนการนี้ ใ นช วงอุ ณ หภูมิ สู ง (HTS) คื อ ตั วเร งปฏิ กิริ ยาออกไซด ผ สมระหว างเหล็ กและ
โครเมียม และสําหรับกระบวนการในช วงอุณหภูมิต่ํา (LTS) จะใชตัวเรงปฏิกิริยาทองแดง เมื่อ ไม
นานมานี้ ไดมีการใชตัวเรงปฏิกิริยาชนิดโลหะมีตระกูล เชน แพลทินัมบนซีเรีย หรือ ทองบนซีเรีย
ซึ่งตัวเรงปฏิกิริยาประเภทนี้นอกจากจะสามารถทนตอซัลเฟอรแลว ยิ่งไปกวานั้นมันสามารถใชใน
สภาวะที่มีความเร็วในการปอนแกสที่สูงได หลังจากผานกระบวนการชิฟต ยังคงเหลือปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดอยูในกระแสปอนประมาณรอยละ 0.25-0.5 โดยมีปริมาณสูงสุด คือรอยละ 1
หรือประมาณ 10,000 สวนในลานสวน
2.1.6 กระบวนการออกซิ เ ดชั น แบบเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด
(Preferential CO oxidation) [3],[4],[5]
การกําจัดแกสคารบอนมอนอกไซดดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา
เปนกระบวนการที่สําคัญ โดยมีการเกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ 2.7
CO + 1/2O2  CO2

2.7

แตในขั้นตอนนี้ไมสามารถทําใหการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางสมบูรณได
เพราะไฮโดรเจนสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนปฏิกิริยาขางเคียง ดัง
สมการที่ 2.8
H2+1/2O2  H2O

2.8

จากสมการที่ 2.7 เห็นไดวาอัตราสวนของออกซิเจนตอคารบอนมอนอกไซดตาม
ทฤษฏีมีคาเทากับ 0.5 ซึ่งตามความเปนจริง ไมสามารถที่จะทําการกําจัดแกสคารบอนมอนอกไซด
ไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงตองทําการใชปริมาณออกซิเจนที่มากเกินพอ โดยตามปกติจะใชปริมาณ
แกสออกซิเจนที่มากกวาประมาณ 2.0-3.5 เทาของปริมาณที่ใชจริงตามทฤษฏี แตเมื่อทําการเพิ่ม
ปริ ม าณของแก ส ออกซิ เ จนมากเกิ น พอ ออกซิ เ จนส ว นที่ เ หลื อ จากทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ แก ส
คารบอนมอนอกไซด จะเขาทําปฏิกิริยากับแกสไฮโดรเจนในแกสรีฟอรมเมต สําหรับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการออกซิเดชัน แบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด คิดจากอัตราส วนของ
ปริ ม าณแก ส ไฮโดรเจนขาออกและขาเข า ภาพที่ 2.6 แสดงประสิ ท ธิ ภ าพของเตาปฏิ ก รณ
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ออกซิเดชันแบบเลือกเกิด (PROX reactor) ซึ่งจะเห็นไดวาปริมาณขององคประกอบแกสปอนเขามี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพของกระบวนการออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด
ทั้งสิ้น พบวาปริมาณของแกสออกซิเจนที่มากเกินพอและปริมาณแกสคารบอนมอนไซดที่ปริมาณ
มากขึ้น ลวนสงผลตอประสิทธิภาพของการเลือกเกิดปฏิกิริยาในเชิงลบ

1.0% CO
1.5% CO
2.0% CO

ภาพที่ 2.6 ประสิทธิภาพของเตาปฏิกรณเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในรูปแบบฟงกชันของรอย
ละปริมาณแกสคารบอนมอนไซดในกระแสปอนขาเขา [3]
2.2 ตัวเรงปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยา [6]
สารที่ ถูก เติ ม ลงไปเพี ยงเล็ ก น อ ยที่ มี ผ ลทํ า ให อัต ราเร็ วของปฏิ กิ ริ ย าเพิ่ ม ขึ้ นอย า งมาก
ขณะที่สารนั้นจะไมเขารวมในปฏิกิริยา แตจะยังคงเหลืออยูหลังจากที่ปฏิกิริยาสิ้นสุดลง จะเรียกวา
ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ยา (Catalyst) และปฏิ กิริ ยาที่ ถู กกระตุ น ด ว ยตั วเร ง ปฏิ กิริ ยานี้ จ ะถู กเรี ย กว า
ปฏิกิริยาเชิงเรง (catalyst reaction)
สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของตัวเรงปฏิกิริยา สามารถสรุปไดเปนขอ ๆ ดังนี้
1)
ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย ามี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าให เ ร็ ว ขึ้ น ได โดยการ
เปลี่ ยนแปลงกลไกในการเกิ ดปฏิ กิริ ยา ทํ าใหคาพลั ง งานก อกั ม มั นต (Activation energy) ที่
ตองการสําหรับการเกิดปฏิกิริยาลดต่ําลง ดังแสดงในภาพที่ 2.7
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ภาพที่ 2.7 บทบาทหนาที่ของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลทําใหเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยาโดยการลด
พลังงานกอกัมมันต [6]
2)
บทบาทของตัวเรงปฏิกิริยาอาจอธิบายได คือ โมเลกุลของสารที่เปนวัตถุดิบคาด
วาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและพลังงานไปเปนสารมัธยันตร (Intermediates) ซึ่งเปนสาร
ที่เกิดขึ้นระหวางปฏิกิริยาในบริเวณที่ใกลกับพื้น ผิวของตัวเรงปฏิกิริยา กลไกดังกลาวนี้สามารถ
อธิบายไดดวยทฤษฏีตาง ๆ คือ ทฤษฏีแรกกลาววา “สารมัธยันตรเกิดขึ้นจากการรวมตัวระหวาง
โมเลกุลของสารตั้งตนกับบริเวณตํา แหนงมัธยันตร ที่พื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยา” สวนอีกทฤษฏี
หนึ่งกลาววา “โมเลกุลของสารตั้งตนเคลื่อนที่จากบรรยากาศเขาใกลพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิ ริยาดวย
ผลของแรงดึงดูด ในกรณีนี้โมเลกุลจะยังคงเคลื่อนที่พรอม ๆ กับเกิดการเปลี่ยนแปลง” สวนทฤษฏี
ที่สามเชื่อวา “อนุมูลอิสระ (Free radical) ซึ่งเปนสารเชิงซอนกัมมันต (Active complex) เกิดขึ้นที่
พื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยา และอนุมูลอิสระนี้เกิดการเคลื่อนที่ กลับสูบรรยากาศของแกส กอใหเกิด
ปฏิกิริยาลูกโซขึ้นกับโมเลกุลของสารตั้งตนอื่น และจะถูกทําลาย เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา” ทฤษฏีนี้จะมี
ความแตกตางกับทั้ งสองทฤษฏีขางตนที่กลาวถึงปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่บริเวณใกล ๆ พื้นผิวของ
ตัวเรง ปฏิกิริ ยา ในขณะที่ ทฤษฏี หลั ง กล า วว า พื้นผิ วของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาจะทํ าหน าที่เ สมือนตั ว
กอใหเกิดอนุมูลอิสระขึ้น และปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นในบรรยากาศของแกส
ในวัฏจักรของการเกิดปฏิกิริยา ชวงเริ่มตน แหลงกัมมันตของการเรงปฏิกิริยาจะรวมกับ
สารตั้งตนอยางนอย 1 ตัว หลังจากที่เกิดปฏิกิริยาแลว แหลงกัมมันตเหลานี้จะกลับสูสภาพเดิม
และพรอมที่จะรวมตัวกับสารตั้งตนตัวใหมอีกครั้ง
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3)

ตัวเรงปฏิกิริยาจํานวนเล็กนอยจะสามารถผลิตสารที่เปนผลิตภัณฑจํานวนมาก ๆ

ได
4)
ตัวเรงปฏิกิริยาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดของปฏิกิริยา หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือ การเปลี่ยนของสารตั้งตน (Conversion) ที่สภาวะสมดุลจะยังคงเหมือนเดิม โดยควบคุม
ดวยหลักของเทอรโมไดนามิกส ดังแสดงในภาพที่ 2.8 ดังนั้นคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยาจะคงที่
เสมอ โดยไมขึ้นอยูกับวาปฏิกิริยานั้นมีการใชตัวเรงปฏิกิริยาหรือไมก็ตาม

ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธระหวางรอยละการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งตนและเวลา โดย
(ก) มีการใชตัวเรงปฏิกิริยา และ (ข) ไมการใชตัวเรงปฏิกิริยา [6]
5)
ตัวเร ง ปฏิ กิริยาแต ล ะชนิ ดจะเร ง ปฏิ กิริยาที่ แ ตกต างกั น ทํ าให เกิ ดผลิ ตภั ณ ฑ ที่
แตกตางกันดวย ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอคาการเลือกเกิด (selectivity) ของปฏิกิริยา
จากที่กลาวขางต น เรากลาวถึ งบทบาทของตั วเรง ปฏิกิริยา จะทํ าหนาที่ เพิ่ มอัตราของ
ปฏิ กิ ริ ย าเท า นั้ น ซึ่ ง การแสดงบทบาทเช น นี้ เ ป น การแสดงการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง บวก (Positive
catalysis) แตยังมีตัวเรงปฏิกิริยาบางชนิดแสดงบทบาทการเรงปฏิกิริยาในเชิงลบ (Negative
catalysis) ซึ่งเราจะเรียกตัวเรงปฏิกิริยาเหลานี้วา ตัวหนวงปฏิกิริยา โดยทางทฤษฏีเชื่อวาตัว
หน ว งปฏิ กิ ริ ย าเหล า นี้ จ ะทํ า ลายสายโซ ข องปฏิ กิ ริ ย าหรื อ ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของกลไกในการ
เกิดปฏิกิริยา

15
2.2.1 การจําแนกชนิดของปฏิกิริยาเชิงเรง [6]
ปฏิกิริยาเชิงเรงสามารถจําแนกออกโดยพิจารณาถึงวัฏภาค ที่มีอยูในระบบซึ่งแบง
ออกไดเปน 2 แบบ คือ ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอกพันธุ (Homogeneous catalytic reaction) โดยจะ
มีสารตั้งตนและการเรงปฏิกิริยาอยูในวัฏภาคเดียวกัน และสําหรับปฏิ กิริยาเชิงเรงแบบวิวิธพันธุ
(Heterogeneous catalytic reaction) ในกรณีเชนนี้มีสารตั้ งตนและการเรง ปฏิกิริยาจะอยูใ น
สถานะวัฏภาคที่แตกตางกัน
สําหรับขอดีและขอเสียของปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอกพันธุและแบบวิวิธพันธุ ในทาง
อุตสาหกรรมเคมีสวนใหญมักใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งในกระบวนการปฏิกิริยาเคมีมากกวา
เหตุผลนั้นคือ ความสะดวกของการใชงานในเชิงอุตสาหกรรม กลาวคือ ถาเราลองเปรียบเทียบ
ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบวิวิธพันธุ ที่มีการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งและสารตั้งตนเปนแกสกับ
ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอกพันธุที่อยูในสถานะของเหลว จะพบวาในกรณีของปฏิกิริ ยาเชิงเรงแบบ
วิวิธ-พันธุ เมื่อปลอยใหสารตั้งตนที่อยูในสถานะแกสไหลผานเบดของตัวเรงปฏิกิริยา ก็จะทําใหเกิด
เกิดปฏิกิริยาขึ้นและไดผลิตภัณฑออกมา และเมื่อแยกผลิตภัณฑและสารตั้งตนออกจากตัวเรง
ปฏิ กิริ ยา ก็จ ะได สารตามที่ ตองการทันที ในขณะที่ ตัวเรง ปฏิ กิริย าแบบเอกพั นธุ นั้ น หลั ง จากที่
ปฏิกิริยาเสร็จสิ้นลงแลว จําเปนที่จะตองแยกสารตัวเรงปฏิกิริยาและสารตัวทําละลายออก เพื่อนํา
กลับมาใชใหม นอกเหนือจากกระบวนการที่ตองแยกสารตั้งตนและผลิตภัณฑแลว จึงเปนผลทําให
เกิดความยุงยากมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาเชิง เรงแบบวิวิธพันธุ นอกจากนี้ในกรณีของ
ปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง เร ง แบบวิ วิ ธ พั น ธุ ยั ง สามารถควบคุ ม ภาวะในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได ง า ยกว า ก็
เนื่องมาจากสารตั้งตนอยูในสถานะแกส และเกิดปฏิกิริยาในลักษณะตอเนื่องซึ่งเปนผลทําใหงาย
ตอการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้นเราจึงอาจกลาวไดวา ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบวิวิธพันธุ
เหมาะสําหรับกระบวนการการผลิตที่มีความตอเนื่องและตองการผลิตภัณฑที่มีจํานวนมาก และไม
เปนการกลาวเกินไปเลยวา การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีในปจจุบัน เกิดขึ้นเนื่องจากการที่มีตัวเรง
ปฏิกิริยาเปนของแข็ง แตอยางไรก็ตาม ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอกพันธุที่มีกระบวนการผลิตแบบกะ
(batch) นั้น จะเหมาะสําหรับกระบวนการผลิต ที่มีจํานวนนอยและมีมากมายหลายชนิด เชน
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑทางดานการเกษตรกรรม เปนตน
แต ข อ เสี ย ของปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง เร ง แบบวิ วิ ธ พั น ธุ คื อ จะต อ งทํ า ให ส ารตั้ ง ต น และ
ผลิตภัณฑอยูในสถานะของแกสตลอดเวลาในระหวางการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นถาสารที่เกี่ยวของใน
การเกิดปฏิกิริยามีมวลโมเลกุลสูง (ซึ่งมีจุดเดือดสูง) ก็จําเปนที่จะตองทําปฏิกิริยาที่ภาวะอุณหภูมิ
สูงเชนกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบ ทําใหสารบางชนิดเกิดความไมเสถียรที่ภ าวะนั้นได ดังนั้น ในกรณี
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เชนนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองทําปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอกพันธุในวัฏภาคของเหลวโดยมีการใชตัว
ทําละลาย นอกจากนี้ ขอดีอีกประการหนึ่งของปฏิกิริยาเชิงเรงเอกพันธุคือ งายตอการศึกษากลไก
ของปฏิกิริยาเชิงเรง กลาวคือ ถาตองการทําความเขาใจถึงกลไกของปฏิกิริยาเชิงเรง ก็จําเปนที่
จะต องศึ กษาถึ ง กลไกการเร ง ปฏิ กิริ ยาและภาวะอิ เ ลกทรอนิ กสข องตั วเร ง ปฏิ กิริ ยานั้ น รวมถึ ง
ปฏิกิริยามัธยันตร (Intermediate reaction) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของปฏิกิริยาเชิงเรงแบบเอก
พันธุ
2.2.2 กระบวนการของปฏิกิริยาเชิงเรงแบบวิวิธพันธุ [6]
ปฏิกิริยาเชิงเรงแบบวิวิธพันธุ โดยสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งอยู
ในสถานะของแข็ง แตก็ยังมีกระบวนการแบบวิวิธพันธุอีกมากมายที่ไมอยูในวัฏภาคของแข็ง
ในการออกแบบเครื่องปฏิกรณแ บบเบดนิ่ง สําหรั บปฏิ กิริ ยาเชิง เร งแบบวิ วิธ พั นธุ
จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ขอบเขตระหว า งวั ฏ ภาคที่ ปรากฏอยู เช น กระบวนการถ ายโอนมวลสารและ
พลังงาน รวมถึงอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่แทจริง (Intrinsic reaction rate) ลองพิจารณาในกรณีของ
ระบบ ที่ประกอบดวยแกสผสมและตัวเรงปฏิกิริยาของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณจะทําได ถา
อัตราเร็วของปฏิกิริยาแสดงในเทอมของความเขมขนรวม (Bulk concentration) ซึ่งหมายถึงความ
เขมข นในวัฏภาคของแก สและอุณหภูมิข องวัฏ ภาคของแกส อัตราเร็วของปฏิกิริยาดั งกล าวจะ
รวมถึงผลของกระบวนการถายโอนมวลสารและพลังงานจากวั ฏภาคของแก สไปยังพื้ นผิวของ
ตัวเรงปฏิกิริ ยาและภายในอนุภาคของตัวเรงปฏิกิริยา (ตัวเรงปฏิกิริยาที่มีรูพรุนภายในอนุภาค)
ดวย ซึ่งเรียกอัตราของปฏิกิริยานี้วา “อัตราของปฏิกิริยาโดยรวม (Global or overall rates)” ซึ่ง
สามารถนําไปใชในการออกแบบเครื่องปฏิกรณได และเพื่อแสดงสมการอัตราเร็วของปฏิกิริยา
โดยรวมในเทอมของสมบัติรวม (Bulk properties) จําเปนที่จะตองหาสมการของแตละขั้นตอนใน
กระบวนการทั้งหมด ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงสารตั้งตนไปเปนผลิตภัณฑสามารถกลาวสรุปได
ดังนี้
1)
การนําพาสารตั้งต นจากของไหลภายนอกไปยัง ผิวสัม ผัสระหวางของไหลและ
ของแข็ง (พื้นผิวดานนอกของอนุภาคของตัวเรงปฏิกิริยา)
2)
การแพรภายใน (Intraparticle diffusion) ของสารตั้งตนเขาสูอนุภาคของตัวเรง
ปฏิกิริยา (ถาตัวเรงปฏิกิริยามีลักษณะเปนรูพรุน)
3)
การดูดซับของสารตั้งตนที่ตําแหนงกัมมันตภายในของอนุภาคตัวเรงปฏิกิริยา
4)
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งตนที่ถูกดูดซับไปเปนผลิตภัณฑซึ่งยังคงถูกดูดซับ
(ปฏิกิริยาบนพื้นผิว-ขั้นตอนของปฏิกิริยาที่แทจริง)
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5)
การคายซับของผลิตภัณฑที่ถูกดูดซับ
6)
การแพรของผลิตภัณฑจากตําแหนงภายในกัมมันตของอนุภาคตัวเรงปฏิกิริยา
ออกสูพื้นผิวดานนอกของอนุภาคตัวเรงปฏิกิริยา
7)
การนําพาผลิตภัณฑจากพื้นผิวสัมผัสระหวางของไหลกับของแข็ง ไปยังอนุภาค
ของของไหลที่ ภ าวะสมดุล อั ตราเร็วในแต ล ะขั้ นตอนจะเท ากั น และโดยวิ ธี การเชนนี้ จะทํ าให
สามารถหาสมการของอัตราเร็วโดยรวมในเทอมของความเขมขนและอุณหภูมิของวัฏภาคของแกส
2.2.3 ความหมายของการดูดซับ [6]
โดยปกติ พื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาจะไมราบเรียบแมวาจะถูกขัดถูอยางดีแลวก็ตาม
กลาวคือพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยามักจะมีลักษณะขรุขระเปนหลุมเปนบอไมสม่ําเสมอ บริเวณที่ไม
เรียบและสม่ําเสมอเชนนี้ จะทําใหเกิดแรงดึงดูดตกคางขึ้น ณ ที่ตําแหนงเหลานี้ อะตอมที่พื้นที่ผิ ว
ของตัวเรงปฏิกิริ ยาอาจจะดึง ดูดอะตอมอื่นหรื อโมเลกุ ลอื่นในวั ฏภาคของแก สหรื อวัฏ ภาคของ
ของเหลวที่อยูรอบ ๆ และในทํานองเดียวกัน พื้นผิวของโครงผลึกของของแข็งบริสุทธิ์ก็จะมีแรง
ดึงดูดที่ไมสม่ําเสมอเชนกัน เนื่องจากโครงสรางของโครงผลึกนั้น ที่พื้นผิวดังกลาวจะมีตําแหนงกัม
มันตที่สามารถทําใหเกิดปรากฏการณการดูดซับได เมื่อโมเลกุลหรืออะตอมของสารที่เปนแกส
(หรือของเหลว) เกิดการสัมผัสกับสารที่เปนของแข็ง เราเรียกโมเลกุลหรืออะตอมของสารในวัฏภาค
ของแก ส นี้ ว า ตั ว ถู ก ดู ด ซั บ (Adsorbate) ส ว นสารที่ เ ป น ของแข็ ง จะเรี ย กว า ตั ว ดู ด ซั บ
(Adsorbent) ถาตัวถูกดูดซับไมไดหยุดนิ่งอยูที่พื้นผิวสัมผัสเทานั้น แตมีการแพรเขาสูภายในของ
ตัวดูดซับแลว เราจะเรียกปรากฏการณเชนนี้วา การดูดซึม (Absorption) ถาปรากฏการณการดูด
ซับและการดูดซึมเกิดขึ้นพรอมกันจะเรียกวา Sorption หรือ Uptake เมื่อความเขมขนของตัวถูกดูด
ซับที่อยูที่พื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยานอยกวาที่มีอยูภายในวัฏภาคของของแข็งแลว การดูดซับเชนนี้
เปนการดูดซับเชิงลบ แตถาเกิดขึ้นในทางตรงกันขาม จะเปน การดูดซับเชิงบวก โดยทั่วไปแลว
เมื่อพูดถึงการดูดซับแลวมักจะหมายถึงการดูดซับเชิงบวก
ปริม าณการดู ดซั บ นิยามไว คือ จํ านวนโมเลกุล (หรืออะตอม) หรือปริ มาตรที่
สภาวะมาตรฐานหรือน้ําหนัก หรือมวลของตัวถูกดูดซับตอหนึ่งหนวยพื้นผิว หรือหนึ่งหนวยมวล
ของตัวดูดซับ และปริมาณการดูดซับที่สภาวะอิ่มตัว หมายถึง ปริมาณของตัวถูกดูดซับที่ดูดซับ
บนพื้นผิวทั้งหมดของของแข็ง และสัดสวนของการดูดซับ (Coverage) จะหมายถึงสัดสวนของ
ปริมาณของตัวถูกดูดซับที่ดูดซับจริงตอปริมาณการดูดซับที่สภาวะอิ่มตัว
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2.2.4 ชนิดของการดูดซับ [6]
การดูดซับสามารถแบงตามความแตกตางของแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในการดูดซับได
เปน 2 ประเภท คือ การดูดซับเชิงกายภาพ (Physical adsorption หรือ Physisorption) และการ
ดูดซับเชิงเคมี (Chemical adsorption หรือ Chemisorption) แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในการดูดซับเชิง
กายภาพนั้นเปนแรงดึงดูดแบบ Van der waals สวนแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในการดูดซับเชิงเคมีจะเปน
แรงดึงดูดระหวางพันธะเคมี เชน พันธะไอออนิก หรือพันธะโคเวเลนต เราอาจกลาวไดวาการดูดซับ
เชิงเคมีเปนการดูดซับกัมมันต (Activated adsorption) คําวา “Chemisorption” ถูกบัญญัติขึ้น
ครั้งแรกโดย King ซึ่งเปนผูไดศึกษาการดูดซับแบบผันกลับไมไดระหวางออกซิเจนและคารบอน
สวนคําวา “Physisorption” นั้นเปนคําศัพทที่บัญญัติขึ้นในภายหลัง
โดยหลักการแลว การดูดซับเชิงกายภาพและเชิงเคมีจะแบงแยกอยางชัดเจน ในบางกรณี
มีการศึกษาการดูดซับเชิงเคมีโดยอาศัยวิธีสเปกโทรมิเตอร ตอจากนี้ไปจะไดกลาวถึงหลักเกณฑที่
ใชในการแบงแยกชนิดของการดูดซับอยางพอสังเขปดังนี้
1)
การดู ด ซั บ เชิ ง กายภาพจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ อยู ใ นภาวะอุ ณ หภู มิ แ ละความดั น ที่
เหมาะสมโดยไมจําเพาะ (non specific) วาแกสและของแข็งจะเปนชนิดใด ซึ่งจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับกระบวนการควบแนน ในขณะที่การดูดซับเชิงเคมีจะเกิดขึ้นเฉพาะ (specific) กับ
แกสและอะตอมบนพื้นผิวของตัวดูดซับที่สามารถเกิดพันธะทางเคมีไดเทานั้น
2)
แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของตัวถูกดูดซับกับของแข็ง ซึ่งเปนตัวดูดซับที่เกิดขึ้นใน
การดูดซับเชิงกายภาพ จะออนกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในการดูดซับเชิงเคมี จาก
งานวิจัยของ Langmuir พบวาโมเลกุลที่ถูกดูดซับเชิงเคมีบนพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาจะเกิดแรง
ดึงดูดแบบพันธะเคมีเชนเดียวกับพันธะที่เกิดขึ้นระหวางอะตอมในโมเลกุล
3)
ความร อ นที่ ค ายออกในระหว า งกระบวนการดู ด ซั บ เชิ ง กายภาพ จะมี ค า
โดยประมาณใกลเคียงกับคาความรอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการควบแน นคือ ประมาณ 8-20 กิโล
จูลตอโมล แตความรอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับทางเคมี จะมีคาใกลเคียงกับปริมาณความ
รอนของปฏิกิริยาเคมีคือ ประมาณ 40-800 กิโลจูลตอโมล
4)
การดู ดซับเชิงกายภาพเปนการดู ดซับแบบผันกลับได และเข าสูสมดุลระหวาง
พื้นผิวของของแข็งและโมเลกุลของแกสไดงาย โมเลกุลที่ถูกดูซับเชิงกายภาพสามารถคายออกได
งายโดยการระบายแก ส ออก แต กรณี ข องตั วดู ดซั บที่ มีรู พ รุ น การคายซั บอาจเกิดขึ้ นได ช ากว า
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร พลังงานกอกัมมันต (Activation energy) ของการคายซับเชิง
กายภาพสวนใหญจะมีคาต่ํา ซึ่งมีคาโดยประมาณไมเกิน 15 กิโลจูลตอโมล แตสําหรับในกรณีของ
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การดูดซับเชิงเคมีนั้น โมเลกุลจะคายออกไดยากกวาโดยมีคาพลังงานกอกัมมันตเกินกวา 50 กิโล
จูลตอโมล บางครั้งเราจําเปนที่จะตองใชเทคนิคพิเศษ เชน การระบายแกสออกที่สภาวะอุณหภูมิ
สูง ๆ หรือการยิงดวยแคตไอออน เพื่อทําใหโมเลกุลที่ถูกดูดซับเชิงเคมีเกิดการคายซับขึ้น การคาย
ซับของโมเลกุลอาจจะเกิดขึ้นโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโมเลกุลนั้นเลยก็ได หรืออาจจะ
มีการสลายตัวก็ได เราอาจกลาวสรุปไดวาการดูดซับเชิงเคมีเปนการดูดซับแบบผันกลับไมได
5)
การดูดซับเชิงกายภาพนั้น โมเลกุลที่ถูกดูดซับจะเกิดการเรียงซอนกันหลาย ๆ ชั้น
ในขณะที่การดูดซับเชิงเคมีจะเกิดขึ้นเพียงชั้นเดียว แตในบางครั้งอาจมีการดูดซับเชิงกายภาพบน
ชั้นของโมเลกุลที่ถูกดูดซับเชิงเคมีก็ได
6)
เนื่องจากการดูดซับเชิงกายภาพเปนปรากฏการณที่คลายคลึงกับกระบวนการ
ควบแนน ดังนั้น การดูดซับเชิงกายภาพจึงมักเกิดขึ้นที่ภาวะอุณหภูมิและความดันใกลเคียงกับ
ภาวะการกลายเปนของเหลวของตัวถูกดูดซับ แตการดูดซับเชิงเคมีมักจะเกิดขึ้นที่ภาวะอุณหภูมิสูง
กวาอุณหภูมิที่จุดหลอมเหลวหรือที่ความดันต่ํากวาที่ความดันอิ่มตัว
7)
เนื่องจากพลังงานกอกัมมันตของการดูดซับเชิงกายภาพมีคาต่ํา ดังนั้นการดูดซับ
เชิงกายภาพจึงเกิดขึ้นไดเร็ว แตถาตัวดูดซับมีรูพรุนมาก การแพรของแกสเขาสูรูพรุนก็จะเกิดขึ้นได
ชา ซึ่งอาจจะมีผลทําใหจําเปนตองใชเวลาระยะหนึ่งที่จะทําใหการดูดซับเขาสูสมดุล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่สภาวะความดันต่ํา สวนการดูดซับเชิงเคมีจะมีคาพลังงานกอกัมมันตคอนขางสูงกวา จึง
ทําใหอัตราเร็วในการดูดซับเกิดขึ้นคอนขางชา
8)
การดู ดซับเชิง กายภาพไมสามารถใช ในการอธิ บายการเรงปฏิกิริ ยาของตั วเร ง
ปฏิกิริยาได เนื่องจากเปนไปไมไดที่พลังงานกอกัมมันตของการเกิดปฏิ กิริยาจะสามารถลดลงได
อยางมากมาย จนเหลือเทากับพลังงานกอกัมมันตของการดูดซับเชิงกายภาพได แตในบางครั้ง
ปฏิ กิริ ยาของอะตอมและอนุ มู ลอิ ส ระที่ บริเ วณพื้ นผิ วจะเกี่ ยวของกั บพลั งงานก อกั มมั นต เ พี ยง
เล็กนอยเทานั้น เพราะฉะนั้นในกรณีเชนนี้การดูดซับเชิงกายภาพอาจจะแสดงบทบาทสําคัญก็ได
นอกจากนี้ การดูดซับเชิงกายภาพอาจจะมีสวนสําคัญในการเพิ่มความเขมขนของโมเลกุลของสาร
บนพื้นผิว ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสารตั้งตนที่ถูกดูดซับเชิงเคมี
กับสารตั้งตนที่ถูกดูดซับเชิงกายภาพ ปริมาณของโมเลกุลที่ถูก ดูดซับเชิงกายภาพจะลดลงอยาง
รวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และจะเหลืออยูเพียงเล็กนอยเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาอุณหภูมิวิกฤต
ของสารที่ถูกดูดซับนั้น นี่ก็ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนเชนกันวาการดูดซับเชิงกายภาพจะไมแสดงบทบาท
ที่สําคัญตอการเรงปฏิกิริยา ตัวอยางเชน เราลองพิจารณาอัตราเร็วของปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
ซัลเฟอรไดออกไซดโดยใชทองคําขาวเปนตัวเรงปฏิกิริยา จะพบวาอัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเร็วขึ้น
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อยางชัดเจนเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 300 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมินี้จะอยูเหนืออุณหภูมิวิกฤตของ
ทั้งซัลเฟอรไดออกไซด (157 องศาเซลเซียส) และออกซิเจน (-119 องศาเซลเซียส)
9)
การดูดซับเชิงกายภาพสามารถนํามาใชในการหาสมบัติทางกายภาพของตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เปนของแข็งได เชน การหาพื้นผิวหรือการกระจายตัวของขนาดรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยา
สวนการดูดซับเชิงเคมีจะสามารถใชในการหาพื้นที่ที่เ ปนตําแหนงกัมมันต (active center) และใช
ในการศึกษาจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบทพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาได การดูดซับเชิง
เคมีจะแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การดูดซับเชิงเคมีแบบกัมมันตและแบบไมกัมมันต ในกรณี
ของการดูดซับเชิงเคมีแบบกัมมันต (Activated chemical adsorption) อัตราเร็วของการดูดซับ
จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและพลังงานกอกัมมันต ดังนิยามในสมการของ Arrhenius ซึ่งจะ
คอยๆเกิดขึ้น แตในบางระบบการดูดซับเขิงเคมีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยที่พลังงานกอกัมมันตจะ
มีคาใกลเคียงกับศูนย ซึ่งเราเรียกลักษณะของการดูดซับเชนนี้วา การดูดซับเชิงเคมีแบบไมกัม
มันต (Non activated chemical adsorption) และบอยครั้งเรามักจะพบวาในชวงเริ่มตนของการ
ดูดซับของแกสบนของแข็งจะเปนการดูดซับเชิงเคมีแบบไมกัมมันต แตหลังจากนั้นกระบวนการดูด
ซับจะคอยๆเกิดขึ้นอยางชาๆโดยขึ้นอยูกับอุณหภูมิซึ่งเปนการดูดซับเชิงเคมีแบบกัมมันต
ความสั ม พั นธ เ ชิ ง คุ ณ ภาพระหว า งอุ ณ หภู มิ แ ละปริ ม าณการดู ด ซั บ (ทั้ ง การดู ดซั บเชิ ง
กายภาพและเชิ ง เคมี ) แสดงดั ง ภาพที่ 2.9 ในกรณี นี้ ก ารดู ด ซั บ เชิ ง เคมี เ ป น แบบกั ม มั น ต เ มื่ อ
อุณหภูมิเกินกวาอุณหภูมิวิกฤติของสาร ปริมาณการดูดซับเชิงกายภาพจะนอยลงมากที่สภาวะ
สมดุ ล และเมื่ ออุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ นอี กอย างต อเนื่ อง ปริ ม าณการดู ดซั บเชิ ง เคมี แ บบกั ม มั นต จ ะมี
บทบาทมากขึ้น เพราะอัตราเร็วของการดูดซับจะสูงเพียงพอที่จะทําใหสารถูกดูดซับในชวงเวลา
หนึ่งได จากการทดลองจะพบวา แนวเสนของการดูดซับจะเพิ่มขึ้นจากคาต่ําสุดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
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ภาพที่ 2.9 ผลของอุณ หภู มิที่ มีตออุณ หภู มิการดูดซับเชิ งกายภาพและการดูดซับเชิ งเคมี แบบ
กัมมันต [6]
จากภาพที่ 2.9 ถาอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นตอไปอีก การลดลงของคาสมดุลของการดูดซับเชิง
เคมีแบบกัมมันตจะมีผลหนวง ทําใหปริมาณการดูดซับลดต่ําลงและเขาใกล เสนปะซึ่งเปนเส น
สมดุลของการดูดซับเชิงเคมีแบบกัมมันตนั้น ความแตกตางระหวางการดูดซับเชิงเคมีและการดูด
ซับเชิงกายภาพไดรวบรวมแสดงไวในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 การดูดซับเชิงกายภาพและการดูดซับเชิงเคมี [6]
พารามิเตอร
การดูดซับเชิงกายภาพ
การดูดซับเชิงเคมี
ตัวดูดซับ
ของแข็งทุกชนิด
ของแข็งบางชนิด
แกสทุกชนิดที่มีอุณหภูมิ
ตัวถูกดูดซับ
แกสบางชนิดที่มีความวองไวทางเคมี
ต่ํากวาอุณหภูมิวิกฤติ
ชวงของอุณหภูมิที่เกิด
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ํา
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคอนขางสูง
การดูดซับ
ความรอนของการดูด
สูง ; ระดับใกลเคียงกับความรอนของการ
ต่ํา (ประมาณ ΔHcond)
ซับ
เกิดปฏิกิริยา
อัตราเร็วและพลังงาน เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว คา Ea กรณีของแบบไมกัมมันต คา Ea ต่ํา แต
กอกัมมันต (Ea)
ต่ํา
กรณีของแบบกัมมันต คา Ea สูง
ลักษณะการปกคลุม
เกิดแบบหลายชั้น
เกิดแบบชั้นเดียว
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พารามิเตอร
ผันกลับไดหรือผันกลับ
ไมได
ประโยชน

การดูดซับเชิงกายภาพ

การดูดซับเชิงเคมี

ผันกลับได

ผันกลับไมได

หาพื้นที่ผิวและขนาดของรู หาพื้นผิวที่เปนตําแหนงกัมมันตและศึกษา
พรุน
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่พื้นผิว

2.2.5 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา [6]
ในหัวขอนี้ จะไดกลาวแนะนําวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งชนิดตาง ๆ
โดยกลาวถึงลักษณะพิเศษและขั้นตอนในการเตรียมของแตละวิธี ตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง
มักจะประกอบไปดวยสารกัมมันตหลักที่สามารถเรงปฏิกิริยา ตัวรองรับ และในบางกรณีอาจมีการ
เติมตัวสงเสริม (promoter) เนื่องจากการทํางานในการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาสวนใหญ
จะตองอาศัยพื้นผิว ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหตัวเรงปฏิกิริยาเหลานั้นมีพื้นผิวมากที่สุด
เทาที่จะทําได นอกจากนี้ยังจะตองหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหตัวเรงปฏิกิริยาเหลานั้นมีเสถียรภาพ
มากที่สุด ขั้นตอนโดยทั่วไปในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแสดงดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 แผนภาพวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยทั่วไป [6]
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ขั้นตอนในการเตรียมการกอนการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยานั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการสํารวจรวบรวมขอมู ลตาง ๆ จากวารสารทางวิชาการ และเตรียมสารเคมี เครื่องมือ และ
อุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยานั้น ขั้นตอนตอไปจะเลือกชนิดของตัวรองรับ
และผลิตตัวเรงปฏิกิริยากึ่งสําเร็จรูป การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยากึ่งสําเร็จรูปนี้สามารถทําไดหลายวิธี
ด ว ยกั น คื อ วิ ธี impregnation วิ ธี ต กตะกอนร ว ม (Co-precipitation) วิ ธี ต กตะกอน
(precipitation) วิ ธี คลุ กเคล า (Kneding) วิ ธี แ ลกเปลี่ ยนไอออน (Ion exchange) และวิ ธี
หลอมเหลว (Melting) เปนตน และหลังจากที่เตรียมตัวเรงปฏิกิริยากึ่งสําเร็จรูปเสร็จเรียบรอยแลว
ก็อาจจําเปนที่จะตองทําการลางซึ่งโดยปกติแลวจะใชน้ํา เพื่อกําจัดสวนประกอบที่ไมตองการออก
ในกรณีที่สวนประกอบหลักที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาหลักสามารถละลายน้ําได ถาเปนเชนนั้น ในขณะ
ที่ทําการลางสวนประกอบเหลานี้อาจจะละลายหายไปกับน้ําได ดังนั้น เราอาจจะตองตรวจสอบ
ปริมาณของสวนประกอบหลักเหลานี้ ที่ละลายหายไปเพื่อปรับปริมาณการใชวัตถุดิบในตอนแรก
หรือจําเปนตองใชสารอื่นที่ไมใชน้ําในการลาง ตอจากนั้นจะทําการอบเพื่อไลตัวทําละลายตาง ๆ ที่
อุณหภูมิ 80-300 °C ขอควรระวังในขณะที่ทําการอบแหง คือ การเกิดความไมสม่ําเสมอในการ
กระจายตัวของสวนประกอบหลักที่ฉาบบนตัวรองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีสวนประกอบ
หลักและตัวรองรับมีคาสัมพรรคภาพ (Affinity) ที่ต่ํา ก็จะทําใหสวนประกอบหลักเกิดการกระจาย
ตัวไมส ม่ําเสมอขึ้นบนตัวรองรั บได ดังนั้นเพื่ อหลีกเลี่ยงปญหาเชนนี้ เราสามารถทํ าไดโดยการ
อบแห งที่อุณหภูมิ ต่ํา และใชเวลาในการอบใหนานขึ้น ในขั้นตอนสุดท ายของการเตรี ยมตั วเร ง
ปฏิกิริยา จะทําการกระตุนตัว เรงปฏิกิริยาโดยการเผาตัวเรงปฏิ กิริยากึ่งสําเร็จรูปภายใตสภาวะ
ออกซิไดซหรือรีดิวซ หรืออาจจะมีไอน้ํา พรอมทั้งกําจัดสวนประกอบที่ไมตองการออกไป นอกจาก
จุ ด ประสงค เ พื่ อ กระตุ น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าแล ว ในขั้ น สุ ด ท า ยอาจทํ า ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ค า การเลื อ ก
(selectivity) ของปฏิกิริยาใหสูงขึ้น โดยการปรับความแรงของตําแหนงกอกัมมันต ดวยการทําให
ตัวเรงปฏิกิริยาบางสวนเกิดการ sintering ถาการเผาถูกดําเนินภายใตสภาวะที่มีอากาศ เกลือของ
โลหะหรือเกลือไฮดรอกไซดของโลหะจะเปลี่ยนไปเปนโลหะออกไซด และถาโลหะออกไซดนั้นถูก
รีดิวซอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิสูงก็จะทําใหเกิดเปนโลหะขึ้น ขอควรระวัง คือ สภาวะบรรยากาศที่ใช
ในขณะใหความรอนนั้นแมจะทําที่อุณหภูมิเดียวกัน ก็จะมีผลตอโครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยาได
เชนกัน
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2.2.5.1 วิธี impregnation
วิธีนี้เปนการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาชนิดที่มีตัวรองรับวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมใช
กันมากที่สุด วิธี Impregnation เปนวิธีการแชตัวรองรับลงในสารละลายที่ มีสวนประกอบกัมมันต
หลักที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา หรือการทําใหตัวรองรับชุมดวยสารละลายนั้น ซึ่งสามารถแบงออกได 5
วิธี ดังแสดงในภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 แผนภาพของวิธี impregnation [6]
2.2.5.1.1 วิธีดูดซับ adsorption
ในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีนี้ กอนการเตรียมจะตอง
ตรวจสอบดูวา ตัวรองรับที่เลือกใชสามารถดูดซับสารที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา เชน ไอออนของโลหะ
ไดมากนอยเพียงใด หลังจากนั้นจึงทําการดูดซับภายใตสภาวะที่จะทําใหปริมาณการดูดซับต่ํากวา
การดูดซับอิ่ม ตัว เพื่ อใหมั่ นใจวาปริมาณของสารทั้ง หมดถูกดูดซับจนหมด แตถาการดู ดซับถู ก
กระทําขึ้นโดยการแชตัวรองรับในสารละลายที่มีสวนประกอบกัมมันต ที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยามาก
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เกินกวาปริมาณการดูดซับที่อิ่มตัว และตามดวยการกรองเอาสวนที่เกินออกแลว เราจะเรียกวิธีนี้วา
การดูดซับที่สภาวะสมดุล (Equilibrium adsorption)
2.2.5.1.2 วิธีการเติมในชองรูพรุน (pore filling)
การเตรี ยมโดยวิธี นี้ ผู เตรียมต องวั ดหาปริ มาตรของรูพ รุ น
ภายในตัวรองรับกอน หลังจากนั้นก็จะเติมสารละลาย ที่มีสวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาใน
ปริมาตรเทากับปริมาตรของรูพรุน ซึ่งตัวรองรับจะดูดเอาสารละลายเหลานั้นเขาไปในรูพรุน
2.2.5.1.3 วิธี incipient wetness
วิธีนี้เปนวิธีการทําใหตัวรองรับเปยกชุมไปพรอม ๆ กับการวัด
ปริ ม าตรของรู พ รุ น ของตั ว รองรั บ นั้ น กรรมวิ ธี คื อ เราจะกวนตั ว รองรั บ ไปพร อ ม ๆ กั บ หยด
สารละลายที่มีสวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาดวยบิวเรตลงบนพื้นผิวของตัวรองรับ จนกระทั่งตัว
รองรับนั้นเปยกอยางทั่วถึง แตไมเหลือมากจนเกินไป ปริมาณฉาบสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารละลาย
2.2.5.1.4 วิธีการระเหยแหง (evaporation to dryness)
วิ ธี นี้ เ ป น วิ ธี เ ตรี ย มตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า โดยการแช ตั ว รองรั บ ใน
สารละลายที่มีสวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาและนําขึ้นวางบนอางน้ํารอน ทําการกวนไปพรอม ๆ
กับใหความรอน ตัวทําละลาย (เชน น้ํา) จะถูกระเหยจนกระทั่งสวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยานั้ น
แหงติดอยูบนตัวรองรับ วิธีนี้เหมาะสําหรับใชในกรณีที่ตองการใหป ริมาณการฉาบมีจํานวนมาก ๆ
หรือในกรณีที่สัมพรรคภาพ (affinity) ระหวางตัวรองรับและสารละลาย ที่มีสวนประกอบของตัวเรง
ปฏิกิริยามีคาต่ํา แตขอเสียของวิธีนี้ คือ ยากที่จะทําใหการกระจายตัวของสวนประกอบเกิดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ
2.2.5.1.5 วิธีพน (spray)
วิธีการนี้จะทําโดยการใสตัวรองรับเขาไปในเครื่องระเหย และ
ทํ า การกวนไปพร อ ม ๆ กั บ ระบายแก ส ออกจากเครื่ อ งระเหยนั้ น หลั ง จากนั้ น ทํ า การฉี ด พ น
สารละลายที่มีสวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาลงบนตัวรองรับไปพรอม ๆ กับอบแหง
จากวิ ธี ตา ง ๆ ที่ กล าวข างต น จะเห็ นได ว าวิ ธี Impregnation
เปนวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา ที่คอนขางงาย และสามารถควบคุมปริมาณการฉาบของสารได
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ขอควรระวัง คือ นอกจากวิธีการดูดซับ ดังวิธีที่ 2.2.5.1.1 แลว วิธีอื่น ๆ จะไมมีกระบวนการลาง
ดังนั้นถามีสวนประกอบที่ไมตองการปะปนอยูแลว สวนประกอบนี้ไมสามารถถูกกําจัดออกได และ
เมื่อทําการอบหรือเผาก็จําทําใหเกิดเปนสิ่งปนเปอนหลงเหลืออยูในตัวเรงปฏิกิริยา ดวยเหตุนี้ เพื่อ
ไมใหมีสิ่งปนเปอนหลงเหลืออยู เราจําเปนที่จะตองเลือกใชวัตถุดิบที่บริสุทธิ์
2.2.5.2 วิธีการตกตะกอน
2.2.5.2.1 วิธีการตกตะกอนรวม
การเตรียมตั วเรง ปฏิ กิริ ยาโดยวิธี การตะตะกอนรวมแสดงดั ง
ภาพที่ 2.12 สามารถทําได โดย นําเอาสารละลายที่มีสวนประกอบของสาร ที่จะใชเปนตัวเรง
ปฏิกิริยามากกวา 1 ชนิด และสารละลายที่มีสวนประกอบของสาร ที่จะใชเปนตัวรองรับผสมเขา
ดวยกัน หลังจากนั้นทําการเติมสารกอตะกอน (Precipitation) ลงไป ในบางครั้งการตกตะกอน
รวม อาจจะมีเพียงสวนประกอบของสารที่เปนตัวเรงปฏิกิริยามากกวา 2 ชนิดเทานั้น โดยไมมี
สวนประกอบของตัวรองรับก็ได หลังจากที่ไดตะกอนแลวก็จะทําการลาง อบ ขึ้นรูปและเผาตอไป

ภาพที่ 2.12 แผนภาพของวิธีการตกตะกอนรวม [6]
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2.2.5.2.2 วิธีตกตะกอนและพอกพูนบนตัวรองรับ
วิธีการนี้สามารถทําได คือ เติมตัวรองรับลงในสารละลายที่มี
ส ว นประกอบของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า หลั ง จากนั้ น ทํ า การกวนไปพร อ ม ๆ กั บ เติ ม สารก อ ตะกอน
สวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาจะกอตะกอนและพอกพูนบนตัวรองรับ ตอจากนั้น จะทําการลาง
สารกอตะกอนที่ มากเกินพอหรื อแอนไอออนออกด วยน้ํา พรอมทั้ งทํ าการอบและเผาตอไป ตั ว
รองรับที่ใชอาจจะมีลักษณะเปนเม็ด ผง Hydrogel และ Hydrosol ก็ได
2.2.6 การเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา [6]
การเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ มักจะสืบเนื่องมาจากการดูด
ซับทางเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ หรือสารแปลกปลอมตาง ๆ สวนการเสื่อมสภาพของตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มักจะเกิดเนื่องจากการฉาบของสารเหลานี้ในเชิงกายภาพที่บล็อก
ตําแหนงกัมมันตของตัวเรงปฏิกิริยา แตในบางครั้งการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอาจถูก
เรี ยกว า “Fouling” นอกจากนี้ การเสื่ อมสภาพของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาอาจเกิ ดขึ้ น เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางบนพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยา (เชน การ Sintering) ที่มีสาเหตุเนื่องมาจาก
ตัวเรงปฏิกิริยานั้นอยูภายใตสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
การเสื่อมสภาพหรือความเปนพิษของตัวเรงปฏิกิริยาจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
การนําตัวเรงปฏิกิริยานั้นไปใช โดยสามารถแบงประเภทของการเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา
บางชนิด ดังนี้
2.2.6.1 ความเปนพิษเนื่องจากการฉาบ (deposited poisons)
การฉาบดวยคารบอนบนตัวเรงปฏิกิริยาที่ถูกใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
เปนการเสื่อมสภาพที่จัดอยูในประเภทนี้ กลาวคือ คารบอนมักจะปกคลุมบนตําแหนงกัมมันตของ
ตัวเรงปฏิกิริยา และมีจํานวนมากที่มักจะอุดตันที่ปากทางเขารูพรุนบางสวนของตัวเรงปฏิกิริยา
การเสื่อมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยาประเภทนี้สามารถทําใหกลับสูสภาพเดิมไดบางสวน โดยการ
เผาไหมดวยอากาศ เพื่อเปลี่ยนไปเปนคารบอนมอนอกไซด และคารบอนไดออกไซด กระบวนการ
ทําใหกลับสูสภาพเดิมนี้เปนกระบวนการของปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ ในการออกแบบเครื่ องปฏิกรณ
จําเปนที่จะตองคํานึงถึงกระบวนการทําใหตัวเรงปฏิกิริยากลับสูสภาพเดิมดวย โดยการเพิ่มเติม
ระบบนี้เขาไปในกระบวนการ
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2.2.6.2 ความเปนพิษเนื่องจากการดูดซับทางเคมี (chemisorbed poisons)
สารประกอบจําพวกกํามะถันและวัสดุอื่น ๆบอยครั้ง มักจะถูกดูดซับทาง
เคมีบนตัวเรงปฏิกิริยาจําพวกนิกเกิล ทองแดง และทองคําขาว การลดลงของความวองไวในการ
เกิดปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาจะหยุด เมื่อการดูดซับสารพิษที่อยูในกระแสของสารตั้งตนกับบน
พื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยานั้นเขาสูภาวะสมดุล ถาความแข็งแรงของพันธะการดูดซับไมแข็งแรงมาก
ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาอาจจะกลับสูสภาพเดิมได เมื่อสารพิษเหลานั้นถูกกําจัดออกจาก
สารตั้งตน แตถาสารพิษเหลานั้นถูกดูดซับไวอยางแข็งแรง ก็จะทําใหการเสื่อมสภาพของตัวเรง
ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นอยางถาวร
2.2.6.3 ความเปนพิษที่มีตอคาการเลือก (selectivity poisons)
การเลือกของพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาที่จะเลือกเรงปฏิกิริยาหนึ่งมากกวา
อีกปฏิกิริยาหนึ่งนั้น ยังเปนสิ่งที่เขาใจไดยาก แตอยางไรก็ตาม ยังทราบไดวามีสารบางอยางใน
กระแสของสารตั้ ง ต น จะถู กดู ดซั บบนพื้ น ผิ ว ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ยา และเป น ผลทํ า ให เ กิ ด การเร ง
ปฏิ กิริ ยาอื่ นที่ไ มเ ป นที่ ตองการ ทํ าให คาการเลือกของปฏิ กิริ ยาลดต่ําลง ตัวอยางเช น ปริม าณ
เล็กนอยของสารบางชนิด เชน นิกเกิล วานาเดียม และเหล็ก เปนตน ในวัตถุดิบจําพวกปโตรเลียม
อาจจะแสดงบทบาทความเปนพิษไดในลักษณะดังกลาวนี้ กลาวคือ เมื่อวัตถุดิบดั งกลาวถูกนําไป
crack โลหะเหล า นั้ น จะฉาบบนตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า และจะแสดงบทบาทเป น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
dehydrogenation ซึ่งมีผลทําใหเกิดไฮโดรเจนและโคกเพิ่ม มากขึ้น และทําให yields ของแกส
โซลีนเพิ่มมากขึ้นดวย
2.2.6.4 ความเปนพิษที่มีตอความเสถียร (stability poison)
ถามีไอน้ํ าผสมอยูในแก สผสมซัล เฟอรไ ดออกไซด -อากาศ ซึ่งป อนใหกับ
ตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาแพลทิ นั ม -อะลู มิ นา ความว องไวในการเกิ ดปฏิ กิริ ยาออกซิ เ ดชั นจะลดลง การ
เสื่อมสภาพในลักษณะนี้เกิดขึ้น เนื่องจากผลของน้ําที่มีตอโครงสรางของอะลูมินาซึ่งเปนตัวรองรับ
นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลตอความเสถียรของตัวเรงปฏิกิริยา กลาวคือ ตัวเรงปฏิกิริยาอาจเกิดการ
sintering หรือเกิดการหลอมเหลวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้ น นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลทําใหโครงสราง
ของตัวเรงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงได

29
2.2.6.5 ความเปนพิษที่มีตอการแพร (diffusion poisons)
ความเป นพิ ษ ประเภทนี้ อาทิ การฉาบของคาร บอนบนตั วเร ง ปฏิ กิริ ย า
Cracking ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน การบล็อกของคารบอนที่ปากรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยาจะ
ขัดขวางการแพรของสารตั้งตนเขาไปยังผิวภายในของตัวเรงปฏิกิริยา การมีของแข็งปะปนในสาร
ตั้งตนหรือการที่ของไหลสามารถทําปฏิกิริยากับตัวเรงปฏิกิริยาและทําใหเกิดเศษของแข็งขึ้น ก็
สามารถทําใหเกิดความเปนพิษในลักษณะนี้ได
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Wu และคณะ [7] ศึกษาผลของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
ซีเรีย ดวยวิธี improved incipient wetness impregnation โดยใชแอมโมเนียเปนสารที่กอใหเกิด
chelating ซึ่งทําการทดสอบปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด ภายในเตาปฏิกรณ
ซึ่งเปนทอควอทซรูปตัวยู และกระแสแกสปอนเขาประกอบดวยแกสคารบอนมอนอกไซด รอยละ 1
แกสออกซิเจนรอยละ 1 แกสไฮโดรเจนรอยละ 50 และทําการสมดุลดวยแกสไนโตรเจน ในภาวะที่
มีน้ําผสมอยูรอยละ 10 และมีแกสคารบอนไดออกไซดอยูรอยละ 15 จากการทดลองพบวา เมื่อใช
ทองแดงออกไซดปริมาณรอยละ 10 โดยน้ําหนัก จะแสดงความวองไวในการเกิดปฏิกิริยากับแกส
คารบอนมอนอกไซด โดยแสดงคารอยละการเปลี่ยนแปลงแก สคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ
99.2 และมีคาร อยละการเลือกเกิดปฏิ กิริ ยาเท ากับ 78.5 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส และ
เสถียรสูง โดยสามารถลดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดได รอยละ 100 เปนเวลา 1600 ชั่วโมง
ในชวงอุณหภูมิ 140-150 องศาเซลเซียส โดยมีคาการเลือกเกิดปฏิกิริยาอยูที่รอยละ 75-85 เมื่อทํา
การวิเคราะห การเกิดผลึกของทองแดงออกไซด โดยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD) พบวา
ปริมาณทองแดงออกไซดรอยละ 10 เปนปริมาณสูงสุด ในการโหลดลงบนตัวเรงปฏิกิริยาแลวยังไม
ทําใหพบการเกิดพีคของทองแดงออกไซด เนื่องจากปริมาณดังกลาว ทองแดงออกไซดยังมีการ
กระจายตัวที่ดีบนพื้นผิวของตัวรองรับซีเรีย จากการวิเคราะหการรีดักชันดวยแกสไฮโดรเจน โดย
เทคนิค Hydrogen Temperature-programmed reduction (H2-TPR) พบวาการเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาดวยวิธี improved incipient wetness impregnation มีปริมาตรของแกสไฮโดรเจนที่ใช
ในสวนของพีค α มากกวา incipient wetness impregnation แสดงวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
ดวยวิธี improved incipient wetness impregnation สงผลใหทองแดงออกไซดที่มีการกระจาย
ตัวที่ดีบนตัวรองรับซีเรียและเกิดปฏิกิริยากับตัวรองรับซีเรียที่สั งเคราะหขึ้นอยางแข็งแรงมีปริมาณ
เพิ่ ม ขึ้ น และจากการวิ เ คราะห ก ารรี ดั ก ชั น ด ว ยแก ส คาร บ อนมอนอกไซด โดยเทคนิ ค
Carbonmonoxide Temperature-programmed reduction (CO-TPR) พบวาปริมาณทองแดง
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ออกไซดรอยละ 10 เกิดพีคการรีดักชันดวยแกสคารบอนมอนอกไซดที่อุณหภูมิต่ําเมื่ อเทียบกับ
ปริมาณทองแดงออกไซดอื่น ๆ จึงกลาวไดวา ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกส
คารบอนมอนอกไซด ของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนซีเรีย เกี่ยวของกับการเกิดปฏิสัมพันธ
ที่แข็งแรงระหวางทองแดงออกไซดที่กระจายตัวกับตัวรองรับซีเรีย
Liu และคณะ [8] เปรียบเทียบการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรีย
ดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การตกตะกอนรวม (co-precipitation), chelating, citric acid และ critical
phase โดยทดสอบภายในเตาปฏิกรณแบบเบดนิ่ง และกระแสแกสปอนเขาประกอบดวยแกส
คารบอนมอนอกไซดรอ ยละ 1 แกสออกซิเจนรอยละ 1 แกสไฮโดรเจนรอยละ 50 และทําการสมดุล
ดวยแกสอารกอน ซึ่งพบวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธี chelating จะมีความวองไวตอการ
เกิดปฏิ กิริยาของแก สคารบอนมอนอกไซดมากที่สุด โดยแสดงคาร อยละการเปลี่ยนแปลงแก ส
คาร บอนมอนอกไซด สู ง สุ ด เท า กั บ 99.6 และมี ค า ร อ ยละการเลื อกเกิ ด ปฏิ กิริ ย าเท ากั บ 52 ที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เมื่อทําการวิเคราะหโครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยาโดยเทคนิค XRD
พบวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธี chelating ไมพบพีคของทองแดงออกไซดที่ตําแหนง 2θ
เทากับ 36 และ 38.6 เมื่อเทียบกับวิธีการเตรียมแบบอื่น อีกทั้งยังมีความยังมีความเขมของพีค
ซีเรียที่นอยกวา เมื่อทําการวิเคราะหดวยเทคนิค UV Raman พบวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวย
วิธี chelating จะมีปริมาณออกซิเจนอิสระในแลตทิซและขอบกพรองของซีเรียที่มากกวาวิธีอื่น ๆ
และวิเคราะหการรีดักชันดวยแกส ไฮโดรเจน Temperature-programmed reduction (TPR)
พบวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียที่เตรียมดวยวิธี chelating จะมีอุณหภูมิ
ในการรีดักชันที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับตัวรองรับซีเรียเพียงอยางเดียว เนื่องจากทองแดงออกไซด
สามารถแทรกเขาไปในซีเรียแลวกอใหเกิดการปลดปลอยออกซิเจนที่งายขึ้น ซึ่งหมายถึงการเกิด
ปรากฏการณ synergic ระหวางไอออนของทองแดงและซีเรียม ซึ่งเปนประโยชนตอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรีย
Naknam และคณะ [9] ศึกษาผลของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองบนตัวรองรับซิงคออก
ไซดและตัวรองรับผสมระหวางซิงคออกไซดกับเหล็กออกไซด โดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน
ภายใตแสงยูวี (photodeposition) โดยทําการทดสอบในชวงอุณหภูมิ 30-130 องศาเซลเซียส โดย
ทดสอบภายในเตาปฏิ ก รณ แ บบเบดนิ่ ง รู ป ตั ว ยู และกระแสแก ส ป อ นเข า ประกอบด ว ยแก ส
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 แกสออกซิเจนรอยละ 1 แกสไฮโดรเจนรอยละ 40 และทําการสมดุล
ด ว ยแก ส ฮี เ ลี ย ม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารทดสอบในภาวะที่ มี น้ํ า ผสมอยู ร อ ยละ 10
และมี แ ก ส
คารบอนไดออกไซดอยูรอยละ 15 ผลจาก Transmission electron microscopy (TEM) พบวาของ
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อนุ ภ าคของทองโดยเฉลี่ ยในตั วเรง ปฏิ กิริยาจะอยู ใ นชวง 3-5 นาโนเมตร นอกจากนี้ผ ลจาก
DR/UV-vis spectra พบวาตัวเรงปฏิกิริยาจะประกอบไปดวยไอออนของทองและทองไรประจุ ซึ่ง
เปนสวนที่วองไวสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเลือกเกิด จึงสรุปไดวา การเตรียมตัวเร งปฏิกิริยา
โดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี จะแสดงความสามารถในการเรงปฏิกิริยาที่ดี
แม ก ระทั่ ง ในภาวะที่ มี ก ารเติ ม แก ส คาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า โดยแสดงค า ร อ ยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 100 ในชวงอุณหภูมิ 30-50 องศาเซลเซียส
Liu และคณะ [10] ศึกษาผลของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
ซีเรีย ดวยวิธีการตกตะกอนรวมและลางดวยเอทานอล เปรียบเทียบกับการไมลางดวยเอทานอล
โดยทดสอบภายในเตาปฏิ ก รณ แ บบเบดนิ่ ง และกระแสแก ส ป อ นเข า ประกอบด ว ยแก ส
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 แกสออกซิเจนรอยละ 1 แกสไฮโดรเจนรอยละ 50 และทําการสมดุล
ดวยแกสอารกอน อีกทั้งยังมีการทดสอบในภาวะที่มีแกสคารบอนไดออกไซดอยู รอยละ 8 และน้ํา
รอยละ 20 ที่ความเร็วในการสัมผัสกับตัว เรงปฏิกิริยาเทากับ 120,000 ml g-1h-1 และทําการ
วิเคราะหดวยเทคนิค Brunauer Emmett Teller (BET) พบวาการลางดวยเอทานอลจะใหคาพื้นที่
ผิ ว ที่ สู ง กว า เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค High-resolution transmission electron
microscopy (HR-TEM) พบวา ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 6.5 นาโนเมตร จาก
ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค XRD พบวา การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
ซีเรีย ดวยวิธีการตกตะกอนรวมและลางดวยเอทานอล มีความเขมของพีคซีเรียที่นอยกวาตัวเรง
ปฏิกิริยาที่ไมผานการลางดวยเอทานอล ซึ่งบงบอกถึงการมีขนาดอนุภาคของตัวเรงปฏิกิริยาที่เล็ก
กวา และเมื่อทําการวิเคราะหดวยเทคนิค TPR พบวา ตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
ซีเรียที่ผานการลางดวยเอทานอล จะเกิดการรีดักชันที่อุณหภูมิต่ํากวา จากผลการทดสอบความ
วองไวในการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิ เดชันกับแก สคาร บอนมอนอกไซด พบว า ปริม าณของแก ส
คารบอนมอนอกไซดมีคานอยกวา 100 สวนในลานสวน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส โดยมีคา
การเลือกเกิดปฏิกิริยารอยละ 100 ในภาวะที่ประกอบไปดวยแกสคารบอนไดออกไซดรอยละ 8
Zheng และคณะ [11] เตรียมอนุภาคซีเรียขนาดนาโนดวยวิธีการสลายตัวทางความรอน
แลวทําการสัง เคราะหตัวเร งปฏิกิริยาทองแดงออกไซด บนตัวรองรับซีเรียดวยวิธีเ คลือบฝง โดย
ทดสอบภายในเตาปฏิ ก รณ แ บบเบดนิ่ ง และกระแสแก ส ป อ นเข า ประกอบด ว ยแก ส
คารบอนมอนอกไซด รอยละ 1 และทําการสมดุลดวยอากาศ ตัวรองรับซีเรียและตัวเรงปฏิกิริยา
ทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรีย ถูกวิเคราะหดวยเทคนิค HR-TEM พบวา ตัวรองรับซีเรียขนาด
นาโนด วยวิธี การสลายตั วทางความร อนที่ อุณ หภู มิ 400 และ 500 องศาเซลเซี ยส จะมี รู ปร าง
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โดยทั่วไปเปนทรงกลม (spherical) และที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จะมีรูปรางหลายแบบ คือ
spherical claviform subuliform และ rhombohedral และมีขนาดใหญกวาอุณหภูมิ 400 และ
500 องศาเซลเซี ย ส แสดงว า อุ ณ หภู มิ ข องการสลายตั ว ทางความร อ นมี ผ ลต อ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของอนุภาคซี เรีย เชน ขนาดของอนุภ าคและโครงสรางทางสัณฐานวิทยา เมื่อทําการ
วิเคราะหดวยเทคนิค XRD พบวาขนาดที่ไดสอดคลองกับผล HR-TEM คือ 17.5 18.2 และ 39.6
นาโนเมตร ตามลําดับ จากผลวิเคราะห H2-TPR พบวา รูปแบบของทองแดงออกไซดในตัวเรง
ปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียมีหลายรูปแบบและมีปริมาณแตกตางกัน ซึ่งขึ้นกับ
ลักษณะทางกายภาพของตัวรองรับซีเรีย และจากการวิเคราะหดวยเทคนิค X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS) พบวา ไอออนสวนใหญของซีเรียนจะมีเลขออกซิเดชันเทากับ 4+ จากผล
การทดลองพบวา ปริ มาณทองแดงออกไซด จะมีคามากที่สุ ดบนตัวรองรับซีเรียที่ เตรียมดวยวิ ธี
สลายตัวทางความรอนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับการสลายตัวทางความรอนที่
อุณหภูมิ 400,600 และ 700 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีบางสวนของทองแดงออกไซดจะอยูภายใน
แลตทิซของซีเรีย สําหรับสวนอื่น ๆจะอยูบนพื้นผิวของซีเรีย อุณหภูมิของการเผานั้นจะมีผลเพียง
เล็กนอยตอความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา เมื่อใชอุณหภูมิต่ําวา 600 องศาเซลเซียส อยางไรก็
ตามถาใชอุณหภูมิที่สูงกวา เชน 800 องศาเซลเซียสจะมีผ ลอยางมากตอความวองไวในการ
เกิดปฏิกิริยา เนื่องจากการเกิดผลึกอยางรวดเร็วและมีการแยกเฟสของทองแดงออกไซดกับซีเรีย
เกิดขึ้น
Huang และคณะ [12] ศึกษาผลของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัว
รองรับไทเทเนียมออกไซด ดวยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน โดยทดสอบภายในเตาปฏิกรณแบบ
เบดนิ่ง และกระแสแกสปอนเขาประกอบดวยแกสคารบอนมอนอกไซด รอยละ 1 และทําการสมดุล
ด ว ย อ า ก า ศ แ ล ะ ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ลั ก ษ ณ ะ ท า ง โ ค ร ง ส ร า ง โ ด ย เ ท ค นิ ค
Thermogravimetry_Differential thermal analysis (TG_DTA) พบวาที่อุณหภูมิ 400 องศา
เซลเซียส เปนตําแหนงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของไทเทเนียมออกไซดจาก amorphous เปน
anatase และตั้งแตอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเปนตนไป แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของไทเทเนียมออกไซดจาก anatase เปน rutile ซึ่งสอดคลองกับตําแหนงเฟสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เทคนิค XRD โดยพบวาอนุภาคของ anatase มีขนาดเล็กกวา rutile และจากการวิเคราะหดวย
เทคนิค XPS พบวาการมี binding energy ที่ สูงเปนผลมาจากปฏิกิริยาระหวางตั วรองรั บ
ไทเทเนียมออกไซดกับสวนวองไว โดยพบวาการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาขึ้นกับอุณหภูมิใน
การเผาตัวรองรับไทเทเนียมออกไซด ปริมาณของทองแดงออกไซด และอุณหภูมิในการเผาตัวเรง
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ปฏิกิริยา อุณหภูมิที่ดีที่สุดในการเผาตัวรองรับไทเทเนียมออกไซด คือ 400 องศาเซลเซียส การใช
ปริมาณทองแดงออกไซดรอยละ 8 โดยน้ําหนักจะมีความวองไวมากที่สุด และอุณหภูมิที่ดีที่สุดใน
การเผาตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า คื อ 300 องศาเซลเซี ย ส โดยแสดงค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงแก ส
คารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 100 ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นวาความวองไว
ของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับไทเทเนียมออกไซด จะเกี่ยวของกับเฟสของผลึก
และขนาดอนุภาคของตัวรองรับไทเทเนียมออกไซดกับทองแดงออกไซดซึ่งเปนสวนที่วองไว
Padilla และคณะ [13] ศึกษาผลของการเติมออกไซดที่แตกตางกันบนตัวรองรับอะลูมินา
ของตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัม โดยทดสอบภายในเตาปฏิกรณ Microactivity Reference PID
Eng&Tech และกระแสแก ส ป อ นเข า ประกอบด วยแก ส คาร บอนมอนอกไซด ร อ ยละ 1 แก ส
ออกซิ เ จนร อยละ 1แก ส ไฮโดรเจนร อ ยละ 41 และทํ าการสมดุ ล ด วยแก ส ไนโตรเจน ซึ่ ง การ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดจะเปนไปตามกลไกการเกิดปฏิกิริยาของ
Langmuir-Hinshelwood ซึ่งแกสออกซิเจนและแกสคารบอนมอนอกไซดจะดูดซับอยางสมบูรณ
บนสารวองไว การเติมแลนทานัมออกไซดจะทําใหกลไกการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไป โดยในกรณีนี้
แกสคารบอนมอนอกไซดจะไมถูกดูดซับลงบนสารวองไวแพลทินัมเทานั้น แตจะเกิดพันธะบนแลน
ทานัมออกไซดดวย ซึ่งกอใหเกิดความวองไวที่สูงที่อุณหภูมิต่ํา

บทที่ 3
เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมีและการทดลอง
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ แบงออกเปน 3 สวนหลัก ๆ คือ เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบ
ความว อ งไวของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยา เครื่ องมื อและอุ ป กรณ ใ นการสั ง เคราะห ตัว เร ง ปฏิ กิ ริ ยา และ
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหเอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก
1) ทอและวาลว
9) อุปกรณดักจับความชื้น
2) อุปกรณสําหรับผสมแกสตาง ๆ
10) เครื่องแกส โครมาโทรกราฟ รุ น
3) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
Agilent Technologies 9890N
4) สายผาใหความรอน
11) เครื่องวัดอัตราการไหลของแกส
5) หลอดแกวปฏิกรณรูปตัวยู
12) เครื่ อ งควบคุ ม อั ต ราการไหล
6) ขดลวดเทอรโมคัปเปล
ข อ ง แ ก ส ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ ใ ช ก า ร
7) สําลีใยแกว
ทดสอบ
8) อุปกรณที่ใหไอน้ําแกระบบ
(AALBORG รุน GFC1715)
3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณในการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก
1) บีกเกอร
10) ไมโครปเปต
2) หลอดหยดสาร
11) กระดาษลิตมัส
3) กระบอกตวง
12) เครื่องวัดคาการนําไฟฟา
4) แทงแมเหล็กกวนสาร
13) ถังปฏิกรณ UV-VIS
5) เครื่องใหความรอนและกวนสาร
14) ตูอบ
6) ชอนตักสาร
15) เตาเผา
7) เครื่องชั่งสาร
16) โกรงบดเซรามิก
8) กระดาษชั่งสาร
17) โถดูดความชื้น
9) เครื่องดูดควัน
3.1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหเอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก
1) เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ก ารเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ ก ซ (XRD) ยี่ ห อ Bruker AXS
Diffraktometer D8
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2) เครื่องมือวิเคราะห การดูดซับและการคายซับ ออกของแกสไนโตรเจน (BET) ยี่หอ
micrometrics รุน ASAP 2020 Surface area and porosity analyzer
3) กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (TEM) ยี่หอ JEOL รุน JEM-2100
4) กล อ งจุ ล ทรรศน อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส อ งกราดประกอบกั บ เครื่ อ งวิ เ คราะห ธ าตุ
(SEM_EDS) ยี่หอ JEOL รุน JSM-5800LV
5) เครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต สเปกโทรมิเตอร (XRF) ยี่หอ Philips รุน PW2400
6) เครื่องมือวิเคราะหการเกิดรีดักชันโดยแกสไฮโดรเจน (H2-TPR) ยี่หอ micrometrics
รุน Autochem II Chemisorption Analyzer
7) เครื่องฟูเรียทรานฟอรมอินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร (FT-IR) ยี่หอ Perkin Elmer รุน
Spectrum One
3.2 สารเคมี ที่ใชในงานวิจัย แบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ สารเคมีที่ใชในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและสารเคมีที่ใชในการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา
3.2.1 สารเคมีที่ใชในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยา สําหรับปฏิกิริยา
ออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด ไดแก
1) แกสคารบอนมอนอกไซดรอยละ 10 โดยปริมาตร ในแกสฮีเลียมจากบริษัท ไทยอินดัส
เตรียล แกส จํากัด (TIG)
2) แกสออกซิเจนรอยละ 5 โดยปริมาตร ในแกสฮีเลียมจากบริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส
จํากัด (TIG)
3) แกสคารบอนไดออกไซดบริสุทธิ์รอยละ 99.99 โดยปริมาตรจากบริษัท แพรกซแอร
จํากัด (PRAXAIR)
4) แกสไฮโดรเจนบริสุทธิ์สูง รอยละ 99.999 โดยปริมาตรจากบริษัท ไทยอินดัสเตรียล
จํากัด (TIG)
5) แกสฮีเลียมบริสุทธิ์สูงรอยละ 99.99 จากบริษัท แพรกซแอร จํากัด (PRAXAIR)
3.2.2 สารเคมีที่ใชในการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา
1) คอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต (Cu(NO3)2.3H2O; MW = 241.60 g/mol) ความ
บริสุทธิ์ ≥ 99.5% จากบริษัท Merck จํากัด
2) ซีเรียม (III) ไนเตรตเฮกสะไฮเดรต (Ce(NO3)3.6H2O; MW = 434.23 g/mol) ความ
บริสุทธิ์ ≥ 98.5% จากบริษัท Merck จํากัด
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3) ซีเรียมออกไซด (CeO2; MW = 172.12 g/mol) ความบริสุทธิ์ ≥ 99% จากบริษัท
Rieldel-deHaën
4) แลนทานัมคลอไรดเฮปตะไฮเดรต (LaCl3.7H2O; MW = 371.38 g/mol) เกรด
วิเคราะห จากบริษัท Ajax Finechem
5) สังกะสีไนเตรตเตตระไฮเดรต (Zn(NO3)2.4H2O; MW = 261.44 g/mol) ความบริสุทธิ์
≥ 98.5% จากบริษัท Merck จํากัด
6) สารละลายแอมโมเนีย 28% (NH3 solution; MW = 17.03 g/mol) จากบริษัท Qrec
7) เมทานอล (CH3OH; MW = 32.04 g/mol) จากบริษัท Merck จํากัด
8) น้ําปราศจากไอออน (DI water; MW =18 g/mol)
3.3 วิธีเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
ในงานวิจัยนี้ขั้นตอนการสังเคราะห แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ การสังเคราะหตัวรองรับ
การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา และการเติมตัวโปรโมเตอร
3.3.1 การเตรียมตัวรองรับ จะทําการเตรียมโดยวิธีการสลายตัวทางความรอน (thermal
decomposition) โดยจะนําซีเรียม (III) ไนเตรตเฮกซะไฮเดรต มาทําการเผาภายใตบรรยากาศที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งจะทําใหไดตัวรองรับซีเรีย
3.3.2 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา เปนขั้นตอนในการโหลดสารวองไวทองแดงบนตัวรองรับ
ซึ่งจะมีวิธีในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา 4 แบบ คือ วิธีเคลือบฝง วิธีการตกตะกอนแบบพอกพู น
วิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน คีเลทติ้งภายใต
แสงยูวี โดยแตละแบบมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้
3.3.2.1 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบเคลือบฝง
1) นําตัวรองรับซีเรียที่เตรียมไดจากขั้นตอน 3.3.1 ใสในบีกเกอรแลวทําการใหความ
รอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
2) ทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต เขมขนรอยละ 1 โดย
น้ําหนัก ลงบนตัวรองรับโดยทําการหยดทีละหยด
3) ในขณะทําการหยดนําแทงแกวกวนมาทําการคลุกเคลา สารละลายคอปเปอร (II) ไน
เตรตไตรไฮเดรต กับตัวรองรับ โดยคลุกเคลาจนกวาตัวเรงปฏิกิริยาจะมีลักษณะคลาย ๆ ทรายชื้น
น้ํา
4) นําไปอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง
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5) นําตัวอยางที่ผานการอบแหง มาทําการเผาภายใตบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง
6) ทําการเก็บตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมไดในโถดูดความชื้น เพื่อรอการทดสอบตอไป
3.3.2.2 วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบตกตะกอนแบบพอกพูน
1) นําตัวรองรับซีเรียที่เตรียมไดจากขั้นตอน 3.3.1 ใสลงบีกเกอรที่บรรจุน้ําปราศจาก
ไอออนปริมาตร 150 มิลลิลิตร และทําการกวนเพื่อใหซีเรียกระจายตัวในน้ําปราศจากไอออน
พรอมใหความรอนจนกระทั่งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
2) ในขณะทําการกวนทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต ลงใน
สารแขวนลอยสีเหลืองขุน โดยขณะทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต พบวา
สารแขวนลอยคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลือง
3) ในขณะทําการกวนทําการปรับคาความเปนกรดเบสของสารแขวนลอยใหมีคาความ
เป นเบสเทากั บ 9 โดยใชส ารละลายแอมโมเนีย เขม ข น 28% โดยขณะทําการหยดสารละลาย
แอมโมเนีย พบวา เมื่อสารละลายแอมโมเนียสัมผัสกับสารแขวนลอย จะปรากฏสีน้ําเงินขึ้นมาแลว
หายไปแลวสงผลใหสารแขวนลอยสีเขียวอมเหลืองเขมขึ้นเล็กนอย
4) นําตะกอนที่เตรียมไดไปทําการ aging โดยปดกระดาษฟรอยดแลวตั้งทิ้งไวเฉย ๆ ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง
5) จากนั้นนําตะกอนจากขอ 4) ไปทําการกรอง แลวลางตะกอนดวยน้ําปราศจาก
ไอออน จนกวาน้ําที่ผานการลางตะกอนจะมีคาการนําไฟฟาเทียบเทาน้ําปราศจากไอออนกอนการ
ลาง
6) นําไปอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง
7) นําตัวอยางที่ผานการอบแหง มาทําการเผาภายใตบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง
8) ทําการเก็บตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมไดในโถดูดความชื้น เพื่อรอการทดสอบตอไป
3.3.2.3 วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสง
ยูวี
1) นําตัวรองรับซีเรียที่เตรียมไดจากขั้นตอน 3.3.1 ใสลงบีกเกอรที่บรรจุน้ําปราศจาก
ไอออนปริ ม าตร 150 มิ ลลิ ลิ ตร และทํ าการกวนเพื่ อให ซี เรี ยกระจายตั วในน้ํ าปราศจากไอออน
พรอมใหความรอนจนกระทั่งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
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2) ในขณะทําการกวนทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต ลงใน
สารแขวนลอยสีเหลืองขุน โดยขณะทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต พบวา
สารแขวนลอยคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลือง
3) ในขณะทําการกวนทําการปรับคาความเปนกรดเบสของสารแขวนลอยใหมีคาความ
เป นเบสเทากั บ 9 โดยใชส ารละลายแอมโมเนียเขม ข น 28% โดยขณะทําการหยดสารละลาย
แอมโมเนีย พบวา เมื่อสารละลายแอมโมเนียสัมผัสกับสารแขวนลอย จะปรากฏสีน้ําเงินขึ้นมาแลว
หายไปแลวสงผลใหสารแขวนลอยสีเขียวอมเหลืองเขมขึ้นเล็กนอยทําการหยดสารละลายคอป
เปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต ลงบนตะกอนดังขอ 1)
4) นําตะกอนที่เตรียมไดไปทําการกวนภายใตแสงยูวี ในถังปฏิกรณ UV-VIS โดยใช
กําลังไฟฟาเทากับ 33 วัตต เปนเวลา 3 ชั่วโมง
5) นําตะกอนที่เตรียมไดไปทําการ aging โดยปดกระดาษฟรอยดแลวตั้งทิ้งไวเฉย ๆ ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง
6) จากนั้นนําตะกอนจากขอ 5) ไปทําการกรอง แลวลางตะกอนดวยน้ําปราศจาก
ไอออน จนกวาน้ําที่ผานการลางตะกอนจะมีคาการนําไฟฟาเทียบเทาน้ําปราศจากไอออนกอนการ
ลาง
7) นําไปอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง
8) นําตัวอยางที่ผานการอบแหง มาทําการเผาภายใตบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง
9) ทําการเก็บตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมไดในโถดูดความชื้น เพื่อรอการทดสอบตอไป
3.3.2.4 วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบตกตะกอนแบบพอกพูน คีเลทติ้ ง
ภายใตแสงยูวี
1) นําตัวรองรับซีเรียที่เตรียมไดจากขั้นตอน 3.3.1 ใสลงบีกเกอรที่บรรจุ เมทานอล
ปริมาตร 150 มิลลิลิตร และทําการกวนเพื่อใหซีเรียกระจายตัวในเมทานอล พรอมใหความรอน
จนกระทั่งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
2) ในขณะทําการกวนทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต ลงใน
สารแขวนลอยสีเหลืองขุน โดยขณะทําการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต พบวา
สารแขวนลอยคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลือง
3) ในขณะทําการกวนทําการปรับคาความเปนกรดเบสของสารแขวนลอยใหมีคาความ
เป นเบสเท ากั บ 9 โดยใช ส ารละลายแอมโมเนี ยเข ม ข น 28% โดยขณะทํ าการหยดสารละลาย
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แอมโมเนีย พบวา เมื่อสารละลายแอมโมเนียสัมผัสกับสารแขวนลอย จะปรากฏสีน้ําเงิน ขึ้นมาแลว
หายไปแลวสงผลใหสารแขวนลอยสีเขียวอมเหลืองเขมขึ้นเล็กนอย
4) นําตะกอนที่เตรียมไดไปทําการกวนภายใตแสงยูวี ในถังปฏิกรณ UV-VIS โดยใช
กําลังไฟฟาเทากับ 33 วัตต เปนเวลา 3 ชั่วโมง
5) นําตะกอนที่เตรียมไดไปทําการ aging โดยปดกระดาษฟรอยดแลวตั้งทิ้งไว เฉย ๆ ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง
6) นําไปอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง
7) นําตัวอยางที่ผานการอบแหง มาทําการเผาภายใตบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง
8) ทําการเก็บตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมไดในโถดูดความชื้น เพื่อรอการทดสอบตอไป
3.3.3 การเติมตัวโปรโมเตอร ในงานวิจัยนี้โปรโมเตอรที่ใชจะมี 2 ชนิด คือ แลนทานัม
ออกไซดและสังกะสีออกไซด ซึ่งจะใชสารละลายแลนทานัมคลอไรดเฮปตะไฮเดรต และสารละลาย
สังกะสีไนเตรตเตตระไฮเดรตเปน precursor ตามลําดับ โดยทําการเติมในขั้นตอนที่ 2 ของการ
เตรียมตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะเติมภายหลังการหยดสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต
แลวจึงหยดตัวโปรโมเตอรตามลําดับ ที่อัตราสวนตาง ๆ
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกส
คารบอนมอนอกไซด
1) ทําการเปดเครื่องแกสโครมาโทรกราฟแลวทําการรอจน baseline นิ่ง
2) ทําการเปดแกสสภาวะที่ตองการศึกษา โดยการนําเครื่องวัดอัตราการไหลของแกส
มาทําการวัดอัตราการไหลของแกสผสมขาเขาใหไดเทากับ 50 มิลลิเมตรตอนาที
3) ทําการฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ โดยไมผานตัวเรงปฏิกิริยา เพื่อใหไดคา
ปริมาณแกสขาเขาแตละชนิด
4) บรรจุตัวเรงปฏิกิริยาจํานวน 0.1 กรัม ในหลอดแกวปฏิกรณรูปตัวยู โดยใชสําลีใย
แกวกั้น เพื่อไมใหตัวเรงปฏิกิริยาหลุดออกจากหลอดแกวปฏิกรณ
5) ปรับวาลวใหแกสผสมขาเขาไหลผานตัวเรงปฏิกิริยาแลวทําการฉีดเขาเครื่องแกสโคร
มาโทรกราฟฟ
6) ปรับอุณหภูมิที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ใหมีคาในชวงที่ทําการศึกษา ตั้งแต 50-190
องศาเซลเซียส
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7) ทําการวิเคราะหแกสตั้งตนและแกสผลิตภัณฑโดยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ โดย
ใช thermal conductivity detector (TCD) และ carbosphere column
3.5 ตัวแปรที่ศึกษา
3.5.1 ตัวรองรับ (Supports)
ตัวรองรับที่ใช แบงเปน 2 ชนิดคือ ซีเรียเกรดทางการคาและซีเรียที่สังเคราะหจาก
วิธีการสลายตัวทางความรอน (แสดงในหัวขอ 3.3.1) โดยทําการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีการ
เคลือบฝง และกําหนดปริมาณทองแดงออกไซดที่รอยละ 1 โดยน้ําหนัก ซึ่งผลที่ดีที่สุดของตัวแปรนี้
จะนําไปใชศึกษาตัวแปรตอไป
3.5.2 วิธีเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา (Preparation methods)
ทําการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาบนตัวรองรับ ซีเรียที่สังเคราะหจากวิธีการสลายตัวทาง
ความรอน โดยการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาจะแบงออกเปน 4 วิธี คือ วิธีเคลือบฝง วิธีการตกตะกอน
แบบพอกพูน วิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน คี
เลทติ้งภายใตแสงยูวี โดยยึดปริมาณทองแดงออกไซดอยูที่ 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซึ่งผลที่ดีที่สุด
ของตัวแปรนี้จะนําไปใชศึกษาตัวแปรตอไป
3.5.3 ชนิดโปรโมเตอร (Effect of dopants)
ทําการเตรียมตัวเรงปฏิกิริ ยาโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน บนตัวรองรับซีเรีย ที่
สังเคราะหจากวิธีการสลายตัวทางความรอน โดยโปรโมเตอร 2 ชนิดที่ใชในการศึกษา คือ แลน
ทานัมออกไซดและสังกะสี ออกไซด ซึ่งทําการเติมสารละลายแลนทานัมคลอไรดเฮปตะไฮเดรต
และสารละลายสังกะสีไนเตรตเตตระไฮเดรตควบคูกับสารละลายคอปเปอร (II) ไนเตรตไตรไฮเดรต
ตามลําดั บ ในอั ตราสวนทองแดงออกไซดตอแลนทานัม ออกไซด (CuO:La2O3) และทองแดง
ออกไซดตอสังกะสีออกไซด (CuO:ZnO) เทากับ 0.5:0.5 โดยโมล ซึ่งยึดผลรวมของปริมาณ
ทองแดงออกไซดและโปรโมเตอรที่รอยละ 1 โดยน้ําหนัก ผลที่ดีที่สุดของตัวแปรนี้จะนําไปใชศึกษา
ตัวแปรตอไป
3.5.4 อัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด (CuO:ZnO mol
ratio)
ทําการเปรียบเทียบอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด ที่
อัตราสวนตาง ๆ คือ 1:0 0.8:0.2 0.5:0.5 และ 0:1 ตามลําดับ สําหรับการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
โดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหจากวิธีการสลายตัวทางความรอน
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โดยยึดผลรวมของปริมาณทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดที่รอยละ 1 โดยน้ําหนัก ซึ่งผลที่ดี
ที่สุดของตัวแปรนี้จะนําไปใชศึกษาตัวแปรตอไป
3.5.5 ปริ ม าณผลรวมทองแดงออกไซด แ ละสั ง กะสี อ อกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
(%CuZnO loading)
ทําการเปรี ยบเที ยบปริ ม าณผลรวมทองแดงออกไซด แ ละสั ง กะสี ออกไซด บนตั วเร ง
ปฏิกิริยา ปริมาณรอยละ 1 รอยละ 5 และรอยละ 10 โดยน้ําหนัก สําหรับการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
โดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหจากวิธีการสลายตัวทางความรอน
ซึ่งใชอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซดเทากับ 0.8:0.2 ผลที่ดีที่สุดของ
ตัวแปรนี้จะนําไปใชในการศึกษาตัวแปรตอไป
3.5.6 ชวงอุณหภูมิที่ใชในการศึกษา (Temperature range) โดยจะทําการศึกษาในชวง
อุณหภูมิ ตั้งแต 50 องศาเซลเซียสจนถึง 210 องศาเซลเซียส
3.5.7 ภาวะแกสขาเขา (Reactant Condition) โดยเปนไปตามตารางที่ 3.1 ดังนี้
H2
O2
CO
CO2
H2 O
Ideal
40%
1%
1%
condition
Ideal
condition
40%
1%
1%
15%
+
CO2
Ideal
condition
40%
1%
1%
10%
+
H2 O
Ideal
condition
40%
1%
1%
15%
10%
+
CO2+H2O
*ทุกภาวะทําการสมดุลดวยแกสฮีเลียม
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3.5.8 เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาควบคูกับการนํากลับมาใชใหม
ทําการศึกษาเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาที่จุดอุณหภูมิที่ใหคาการเปลี่ยนแปลงของ
แกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุด ในสภาวะอุดมคติ โดยจะศึกษาเสถียรภาพในสภาวะอุดมคติเปน
ระยะเวลา 800 นาที จากนั้นทําการศึกษาเสถี ยรภาพของตั วเร งปฏิกิริยาในสภาวะจริ ง เป น
ระยะเวลา 800 นาที โดยการเพิ่มปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดรอยละ 15 และน้ํารอยละ 10
ตอมาทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยา โดยการใหเฉพาะแกสออกซิเจนปริมาณ
10,000 สวนในลานสวน ไหลผานตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเปนเวลา 120 นาที
จากนั้นทําการศึกษาเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาในสภาวะอุดมคติและสภาวะจริงอีกครั้ง โดยใช
ระยะเวลาศึกษาในแตละสภาวะเทากับ 800 นาที ซึ่งใชเวลาในการศึกษาตัวแปรในหัวขอนี้เทากับ
3200 นาที

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
การทดลองเพื่ อทดสอบความว อ งไวของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาที่ สั ง เคราะห สํ าหรั บ ปฏิ กิริ ย า
ออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด จะถูกรายงานผลในรูปของรอยละการเปลี่ยนของแกส
คารบอนมอนอกไซดกับรอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาของแกสคารบอนมอนอกไซด
4.1 ตัวรองรับของตัวเรงปฏิกิริยา
ตัวรองรับที่ใชในการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความวองไว ใน
การเกิดปฏิกิริยาจึง เลือกศึกษาตัวรองรับซีเรียที่มีแหลงกําเนิดตางกัน โดยจะใชตัวเรง ปฏิกิริยา
ทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ ซีเรียเกรดการคาและตัวเรง ปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
ซีเรียสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยปริมาณทองแดงออกไซดในตัวเรง
ปฏิกิริยาจะกําหนดมีคาเทากับรอยละ 1 โดยน้ําหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดเหลานี้ถูก
เตรียมดวยวิธีเคลือบฝง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.1 และ 4.2 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.1 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuO/CeO2,เกรดการคา และ 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีเคลือบฝง เมื่ออุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจน
รอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
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จากภาพที่ 4.1 จะพบวารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรง
ปฏิ กิริ ยาทองแดงออกไซด บนตัวรองรับ ซีเ รีย เกรดการคาและซีเ รียสัง เคราะหจ ากกระบวนการ
สลายตัวทางความรอนมี คามากขึ้น เมื่อเพิ่มอุณ หภูมิที่ใชในการเกิดปฏิ กิริยาจนถึง 190 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นเมื่อทําการเพิ่มอุณหภูมิตอไปอีกจะทําใหรอยละการเปลี่ยนแปลงของแกส
คาร บอนมอนอกไซด มี คา ลดลง ค าร อยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บอนมอนอกไซด ที่ มี
คาสูงสุดมีคาเทากับ 96 เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ ซีเรียสังเคราะหจาก
กระบวนการสลายตัวทางความรอน และมีคาเทากับ 71 เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบน
ตัวรองรับซีเรียเกรดการคา เมื่อพิจารณาความว องไวของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัว
รองรั บ ซี เ รี ย จะพบว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าทองแดงออกไซด บ นตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ สั ง เคราะห จ าก
กระบวนการสลายตัวทางความรอนใหคาความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแก ส
คารบอนมอนอกไซดที่มากกวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียเกรดการคา เมื่อ
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยามีคามากกวา 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 4.2 ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของ แก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuO/CeO2,เกรดการคา และ 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีเคลือบฝง เมื่ออุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจน
รอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
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เมื่อพิจารณาคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาของแกสคารบอนมอนอกไซด ดังภาพที่ 4.2
พบวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซด บนตัวรองรับซีเรียเกรดการคา จะให คารอยละการเลือก
เกิดปฏิกิริยาของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้น
จากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส จะใหคารอยละการ
เลือกเกิดปฏิกิริยาของแกสคารบอนมอนอกไซดเทากับ 60 และ 42 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.3 กราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ ซีเรียเกรดการคาและ
ซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน ที่เตรียมโดยวิธีเคลือบฝง ปริมาณ
ทองแดงออกไซดในตัวเรงปฏิกิริยาจะกําหนดมีคาเทากับรอยละ1 โดยน้ําหนัก
เมื่ อพิ จารณาคุณ ลักษณะของตั วเร งปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรั บ ซีเ รียเกรด
การค าและบนตั วรองรั บ ซี เ รี ยที่ สั ง เคราะห ขึ้ นจากกระบวนการสลายตั วทางความร อน โดยใช
เทคนิ ค XRD ดั ง ภาพที่ 4.3 จะเห็ น ว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าทองแดงออกไซด บนตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่
สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนและบนตัวรองรับซีเรียเกรดการคา จะปรากฏ
พีคของซีเรียที่ตําแหนง 2θ เทากับ 28.6 33.1 47.6 56.4 59.2 และ 69.5 ตามลําดับ แตไมปรากฏ
พีคของทองแดงออกไซด ทั้งนี้เนื่องมาจากทองแดงออกไซดที่อยูบนตัวรองรับซีเรียมีการกระจายตัว
ที่ดีหรือทองแดงออกไซดที่ไดมีขนาดอนุภาคที่เล็ก แตตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
เปนซีเรียเกรดการคา จะมีคาความเขมของพีคซีเรียที่สูงกว าตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัว
รองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากซีเรีย
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เกรดการคามีโครงสรางที่มีความเปนผลึกมากกวา ซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทาง
ความรอน โดยภาพที่ 4.4 แสดงรูปรางสัณฐานวิทยาของตัวรองรับซีเรียเกรดการคาและตัวรองรับ
ซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนดวยเทคนิค SEM พบวาผลึกซีเรียที่
สังเคราะหมีลักษณะรูปรางที่ไมแนนอนและมีผิวที่คอนขางขรุขระ แตซีเรียเกรดการคามีลักษณะ
รูปทรงคลายสี่เหลี่ยมซึ่งมีผิวคอนขางเรียบ
(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.4 รูปรางสั ณฐานวิทยาดวยเทคนิค SEM ของตัวเร งปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตั ว
รองรับ (ก) ซีเรียเกรดการคา (ข) ซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน ที่
เตรียมโดยวิธีเคลือบฝง
เมื่อทําการหาขนาดผลึกโดยใชสมการของ Scherrer และใชคา FWHM ที่ตําแหนง 2θ
เทากับ 28.6 หรือระนาบ (111) จะพบวาซีเรียเกรดการคามีขนาดผลึกที่ใหญกวาซีเรียที่สังเคราะห
ขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยมีคาเทากับ 43 และ 11 นาโนเมตร ตามลําดับ
หรือประมาณ 4 เทา ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และเมื่อพิจารณาที่ระนาบ (111) ของซีเรียพบวา การ
ที่ซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนมีขนาดเล็กกวาอีกทั้งยังมีผิวที่คอนขาง
ขรุขระรูปรางไมแนนอน สงผลใหมีพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดมากกวาซีเรียเกรดการคา
ซึ่งสอดคลองกับขนาดพื้นที่ผิวจําเพาะดังแสดงในตารางที่ 4.1 ตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบน
ตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนมีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 60.7
ตารางเมตรตอกรัม ซึ่งมากกวาพื้นที่ผิวจําเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ
เป น ซี เ รี ย เกรดการค า ถึ ง 15 เท า ดั ง นั้ น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าทองแดงออกไซด บ นตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่
สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนจึงมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
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ของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับเปนซีเรียเกรด
การคา ดังแสดงในภาพที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ขนาดของผลึกซีเรียที่ระนาบ (111) ของตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชตัวรองรับตางชนิดกัน
พื้นที่ผิว ปริมาตรรู
วิธีเตรียม ขนาดผลึก จําเพาะ(ข) พรุน(ข)
ขนาด
วิธีเตรียม
ตัวเรงปฏิกิริยา
ตัวเรง
ซีเรีย(ก)
(ตาราง (ลูกบาศก รูพรุน(ข)
ตัวรองรับ
ปฏิกิริยา (นาโนเมตร) เมตรตอ เซนติเมตร (อังสตรอม)
กรัม)
ตอกรัม)
เกรด
1%CuO/CeO2
เคลือบฝง
43
4.0
0.0051
50.6
การคา
สลายตัว
1%CuO/CeO2 ทางความ เคลือบฝง
11
60.7
0.1706
112.4
รอน
(ก) คํานวณจากเทคนิค XRD โดยใชสมการ Scherrer
(ข) คํานวณจาก N2 adsorption/desorption
จากผลการเกิดไฮโดรเจนรีดั กชันของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับ ซีเรีย
เกรดการคาและบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน ดังแสดง
ในภาพที่ 4.5 พบว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าทองแดงออกไซด บ นตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ สั ง เคราะห ขึ้ น จาก
กระบวนการสลายตัวทางความรอน มี ชว งอุ ณหภู มิใ นการเกิดรีดักชัน จาก 85 ถึง 235 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งจะเห็ นยอดพีคแหลม 2 พีคแลวตอดวยพีคกว างแบนอีก 1 พี ค โดยจะมียอดพีคที่
อุณหภูมิ 119 135 และ 217 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งแตละพีคนั้นจะหมายถึง การไฮโดรเจน
รีดักชันของทองแดงออกไซดที่อยูในรูปของทองแดงไอออนอิสระที่กระจายตัวเกาะอยูบนตัวรองรับ
ทองแดงไอออนอิสระที่มักรวมตัวกันเปนกลุมกอนอยางหลวม ๆ แลวเกาะอยูบนตัวรองรับ ซึ่งทั้ง
สองกลุมนี้จะมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดสูง สวนพีค
กวางแบนนั้นหมายถึง กลุมของทองแดง (Bulk) ตามลําดับ สวนตัวเรงปฏิกิริยาบนตัวรองรับซีเรีย
เกรดการคา มีชวงอุณหภูมิ 100 ถึง 235 องศาเซลเซียส และปรากฏพีคหลัก 1 พีค โดยมียอดพีค
อยู ณ อุณหภูมิ 196 องศาเซลเซียสและแสดงถึงกลุมของทองแดง (Bulk) ซึ่งมีความวองไวในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดต่ํากวาทองแดงไอออนอิสระ
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ภาพที่ 4.5 กราฟการรีดักชันโดยใชแกสไฮโดรเจนของตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,เกรดการคา และ
ตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีเคลือบฝงดวยเทคนิค TPR
การมี พี ค อุ ณ หภู มิ ต่ํ า 2 พี ค ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าทองแดงออกไซด บ นตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่
สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน แสดงวาตัวเรงปฏิกิริยาชนิดนี้มีความวองไว
ในการเกิดปฏิกิริ ยารี ดักชันกั บแก สไฮโดรเจนที่ม ากกวาตั วเร งปฏิ กิริยาทองแดงออกไซดบนตั ว
รองรับซีเรียเกรดการคา ดังนั้นจึงมีแนวโนมวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียที่
สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน จะมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน
กับแกสคารบอนมอนอกไซดที่มากกวาตัวเรงปฏิกิริยาบนตัวรองรับซีเรียเกรดการคาเชนกัน ซึ่ง
สอดคล อ งกั บผลการทดสอบความว อ งไว ดั ง แสดงในภาพ 4.1 ดั ง นั้ นป จ จั ยที่ ศึก ษาต อ ไปจะ
เลือกใชซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนเปนตัวรองรับ
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4.2 วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา
ปจจัยหลัก ๆ อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเรงปฏิกิริยา นั่นคือ วิธีการเตรี ยมตัวเรงปฏิกิริยา
ซึ่งในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาผลของวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนซีเรียที่
สัง เคราะห ขึ้นจากกระบวนการสลายตั วทางความรอน ที่ มีตอความว องไวในการเกิ ดปฏิ กิริ ยา
ออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด ในชวงอุณหภูมิ 50-210 องศาเซลเซียส ดัง
แสดงในภาพที่ 4.6 และ 4.7 ตามลําดับ โดยใชวิธีเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา 4 วิธี คือ การเคลือบฝง
(impregnation) การตกตะกอนแบบพอกพูน (deposition-precipitation) การตกตะกอนแบบพอก
พูนภายใตแสงยูวี (photo-deposition) และการตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี
(chelating-photodeposition)
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ภาพที่ 4.6 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีการเคลือบฝง (impregnation) การตกตะกอนแบบพอกพูน
(deposition-precipitation) การตกตะกอนแบบพอกพู นภายใตแ สงยู วี (photodeposition) และ
การตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี (chelating-photodeposition) เมื่ออุณหภูมิที่
ใช ใ นการเกิ ดปฏิ กิริยาอยู ใ นชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซี ยส องค ประกอบแก ส ขาเข า คื อ
ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
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จากภาพที่ 4.6 จะเห็นวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัว
รองรับซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยวิธีการตะกอนแบบพอกพูน
จะมี ความว องไวในการเกิ ดปฏิ กิริ ยาออกซิ เ ดชั นของแก ส คาร บอนมอนอกไซด ม ากกว า ตั วเร ง
ปฏิกิริยาที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี วิธีการเคลือบฝง และวิธีการ
ตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี ตามลําดับ เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาสูง
กวา 120 องศาเซลเซียส ที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดมีคาเทากับ 60
วิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบเคลือบฝง การตกตะกอนแบบพอกพูน การตกตะกอนแบบพอก
พูนภายใตแสงยูวี และการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวีแบบคีเลทติ้ง มีคาอุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาเทากับ 133 121 122 และ 138 ตามลําดับ และสําหรับคารอยละการ
เปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดจะมีคาเทากับ 96 99 96 และ 97ตามลําดับที่
อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ยกเวนการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีเคลือบฝง คารอยละการ
เปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดจะอยูที่ 190 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงไวดังตารางที่
4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีการเตรียมแบบตาง ๆ
วิธีการ
คารอยละการ
อุณหภูมิที่มีการ
อุณหภูมิที่ใหการ
เตรียม
เปลี่ยนแปลง แกส
เปลี่ยนแปลงแกส
เปลี่ยนแปลง CO
ตัวเรงปฏิกิริยา*
ตัวเรง คารบอนมอนอกไซด คารบอนมอนอกไซด เทากับรอยละ 60
ปฏิกิริยา**
สูงสุด
สูงสุด (เซลเซียส)
133
1%CuO/CeO2
IMP
96
190
1%CuO/CeO2

DP

99

170

121

1%CuO/CeO2

PD

96

170

122

1%CuO/CeO2

CH-PD

97

170

138

* ตัวรองรับซีเรียถูกสังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
** IMP = เคลือบฝง
DP = ตกตะกอนแบบพอกพูน
PD = ตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี
CH-PD = ตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี
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ภาพที่ 4.7 ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของ แก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั วเร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีการเคลือบฝง (impregnation) การตกตะกอนแบบพอกพูน
(deposition-precipitation) การตกตะกอนแบบพอกพู นภายใตแ สงยู วี (photodeposition) และ
การตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี (chelating-photodeposition) เมื่ออุณหภูมิที่
ใช ใ นการเกิ ดปฏิ กิริยาอยู ใ นชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซี ยส องค ประกอบแก ส ขาเข า คื อ
ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
ภาพที่ 4.7 พบวา ณ อุณหภูมิที่ตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ซึ่งเตรียมโดยวิธีการ
เคลื อ บฝ ง การตกตะกอนแบบพอกพู น การตกตะกอนแบบพอกพู น ภายใต แ สงยู วี แ ละการ
ตกตะกอนแบบพอกพู น คี เ ลทติ้ ง ภายใต แ สงยู วี แ สดงค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงแก ส
คารบอนมอนอกไซดสูงสุด พบวาตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งเตรียมโดยวิธีทั้ง 4 วิธี มีคารอยละการเลือกเกิด
ของแกสคารบอนมอนอกไซดเทากับ 42 44 48 และ 44 ตามลําดับ
จากคุณลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมดวยวิธีการทั้ง 4 วิธีโดยใชเทคนิค XRD ดัง
ภาพที่ 4.8 พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมจากทั้ง 4 วิธี จะปรากฏพีคของ
ซีเรียที่ตําแหนง 2θ เทากับ 28.6 33.1 47.6 56.4 59.2 และ 69.5 และสังเกตไดวาไมพบพีคของ
ทองแดงออกไซด ณ ตําแหนง 2θ เทากับ 35.5 และ 39 ซึ่งแสดงไดวาทองแดงออกไซดที่อยูบนตัว
รองรับซีเรียมีการกระจายตัวที่ดีหรือทองแดงออกไซดที่ไดมีขนาดอนุภาคที่เล็กมากหรือมีปริมาณ
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นอยมาก[10,14-17] จากการสังเกตความเขมของกราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบน
ตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอนที่เตรียมจากทั้ง 4 วิธีนั้น พบวา
มีคาใกลเคียงกันและพิจารณาขนาดผลึกตัวรองรับซีเรี ยของตัวเรง ปฏิกิริยาทองแดงออกไซด ที่
เตรียมจากทั้ง 4 วิธี โดยคิดจากสมการของ Scherrer ซึ่งใชคา FWHM ที่ตําแหนง 2θ เทากับ 28.6
หรือระนาบ (111) ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบวาขนาดของผลึกซีเรียที่อยูในตัวเรงปฏิกิริยาที่
เตรียมจากทั้ง 4 วิธี จะใหคาขนาดผลึกที่ใกลเคียงกัน คือ อยูในชวงประมาณ 11-13 นาโนเมตร
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ภาพที่ 4.8 กราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้น จาก
กระบวนการสลายตัวทางความรอน ที่เตรียมโดยวิธีการเคลือบฝง การตกตะกอนแบบพอกพูน การ
ตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และการตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี
เมื่อพิจารณาคาพื้นที่ผิวจําเพาะของตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมดวยวิธี
ทั้ง 4 วิธี ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมดวยวิธีเคลือบฝงและวิธีตกตะกอน
แบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี มีคาพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 60.7 และ 59.7 ตารางเมตรตอ
กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมดวยวิธี ตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และ
ตกตะกอนแบบพอกพูน มีคาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 65.2 และ 66.8 ตารางเมตรตอกรัม
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนไซดที่ไดดัง ภาพที่ 4.6
จึงสามารถกลาวไดวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีแตกตางกัน จะไดตัวเรงปฏิกิริยาที่มีพื้นที่ผิว
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จํ า เพาะต า งกั น และส ง ผลให มี ค วามว อ งไวในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของแก ส
คารบอนมอนอกไซดแตกตางกัน
ตัวรองรับซีเรี ยที่สัง เคราะหจากกระบวนการสลายตั วทางความรอน มีพื้ นที่ผิวจํ าเพาะ
เทากับ 72.7 ตารางเมตรตอกรัมและขนาดผลึกซีเรียเทากับ 12 นาโนเมตร เมื่อนําตัวรองรับซีเรีย
มาเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัว
ทางความรอน ดวยวิธีทั้ง 4 วิธี จะพบวา พื้นที่ผิวจําเพาะเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาโดยเติมตัววองไวทองแดงออกไซดดวยวิธีการเคลือบฝง การตกตะกอนแบบพอกพูน การ
ตกตะกอนแบบพอกพูน ภายใตแสงยูวีและการตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี จะ
ทําใหพื้นที่ผิวจําเพาะลดลงมีคาเปน 60.7 66.8 65.2 และ 59.7 ตามลําดับ แสดงวาการเตรียม
ตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีทั้ง 4 วิธี จะทําใหตัววองไวเขาไปเกาะในรูพรุนของตัวรองรับงายและเปนผล
ใหมีพื้นที่ผิวจําเพาะลดลง
ตารางที่ 4.3 เอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมโดยวิธีตาง ๆ
ขนาดผลึก พื้นที่ผิว
ปริมาตร
วิธีเตรียม
ซีเรียที่
จําเพาะ(ข)
รูพรุน(ข)
ขนาด
ตัวเรงปฏิกิริยา*
ตัวเรง
ระนาบ
(ตาราง
(ลูกบาศก
รูพรุน(ข)
ปฏิกิริยา**
(111)(ก)
เมตรตอ เซนติเมตรตอ (อังสตรอม)
(นาโนเมตร) กรัม)
กรัม)
CeO2
12
72.7
0.2669
147.2
1%CuO/CeO2
IMP
11
60.7
0.1706
112.4
1%CuO/CeO2
DP
12
66.8
0.2189
131.1
1%CuO/CeO2
PD
12
65.2
0.1971
120.9
1%CuO/CeO2
CH-PD
13
59.7
0.1076
72.1
* ตัวรองรับซีเรียถูกสังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
** IMP หมายถึง เคลือบฝง DP หมายถึง ตกตะกอนแบบพอกพูน
PD หมายถึง ตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี
CH-PD หมายถึง ตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี
(ก) คํานวณจากเทคนิค XRD โดยใชสมการ Scherrer
(ข) คํานวณจาก N2 adsorption/desorption
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จากการพิจารณาไฮโดรเจนรีดักชันของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรีย
ที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน ซึ่งเตรียมดวยวิธีตาง ๆ แสดงไว ดังภาพที่ 4.9
พบวาตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนตัวรองรับซีเรียซึ่งเตรียมโดยวิธีเคลือบฝง มีชวงอุณหภูมิ
ในการเกิดรีดักชัน จาก 85 ถึง 235 องศาเซลเซี ยส สําหรับการเตรียมตัวเรงปฏิกิริ ยาทองแดง
ออกไซดบนตัวรองรับซีเรียโดยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน วิธีตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี
และตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี มีชวงอุณหภูมิในการเกิดรีดักชัน จาก 50 ถึง
235 องศาเซลเซียส
135

impregnation
deposition-precipitation
photodeposition
chelating-photodeposition

H2 consumption (a.u.)

119
125
136
118
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ภาพที่ 4.9 การเกิดไฮโดรเจนรีดักชันของตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ซึ่งเตรียมดวย 4
วิธี คือ การเคลือบฝง (impregnation) การตกตะกอนแบบพอกพูน (deposition-precipitation)
การตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี (photodeposition) และการตกตะกอนแบบพอกพูนคี
เลทติ้งภายใตแสงยูวี (chelating-photodeposition)
โดยตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งเตรียมโดยวิธี เคลือบฝง วิธีตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี
และวิธีตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวีจะปรากฏพีค 2 พีค คือ 119 และ 135 องศา
เซลเซียสสําหรับวิธีเคลือบฝง 118 และ 136 องศาเซลเซียสสําหรับวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน
ภายใตแสงยูวีและ119 และ 130 องศาเซลเซียสสําหรับวิธีตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใต
แสงยูวี ซึ่งแตละพีคนั้นจะหมายถึง ทองแดงออกไซดที่อยูในรูปของทองแดงไอออนอิสระที่กระจาย
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ตัวเกาะอยูบนตัวรองรับและทองแดงไอออนอิสระที่มักรวมตัวกันเปนกลุมกอนอยางหลวม ๆ แลว
เกาะอยูบนตัวรองรับ ขณะที่วิธีตกตะกอนแบบพอกพูน จะมี 1 พีคหลัก โดยมียอดพีคที่ 125 องศา
เซลเซียส ซึ่งแสดงถึง ทองแดงไอออนอิสระที่กระจายตัวเกาะอยูบนตัวรองรับเขามาอยูใกลกันแต
ยังไมติดกันแลวเกิดแรงดึงดูดระหวางกันเล็กนอย
ตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมด วยวิธีเคลือบฝงจะมีอุณหภูมิในการเริ่มรีดักชันที่อุณหภูมิสูงกวา
ตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมที่เตรียมดวยวิธีอื่น ๆ กลาวคือจะเริ่มเกิดการรีดักชันที่อุณหภูมิประมาณ 85
องศาเซลเซียส ในขณะที่ ตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมดวยวิธีอื่น ๆ จะเริ่มเกิดการรีดักชันที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เพราะเหตุนี้สงผลใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดของ
การเตรียมดวยวิธีเคลือบฝงมีคาการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่อุณหภูมิสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียม
ดวยวิธีอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับภาพที่ 4.6
จากกราฟ TPR ของทองแดงออกไซดที่อยูในตัวเรงปฏิกิริยาจะประกอบไปดวยรูปแบบตาง
ๆ 4 รูปแบบ [7-8,10,18-19] คือ
1. ไอออนของ Cu2+ เกิดการเกาะบนตัวรองรับอยางแข็งแรง จึงมาปรากฏในชวง 113-119
องศาเซลเซียส เรียกวา α1
2. ไอออน Cu2+ หลาย ๆตัวเขามาอยูในบริเวณใกลกันแตยังไมติดกันแลวเกิดแรงดึงดู ด
เล็กนอยเกิดขึ้น จึงมาปรากฏในชวง 125 องศาเซลเซียส เรียกวา α2
3. กลุมกอนไอออน Cu2+ ในขอ 2 เกิดการรวมกันเปนกลุมกอน 2 และ 3 มิติ ซึ่งไมมีรูปราง
ที่เฉพาะเจาะจง จึงมาปรากฏในชวง 128-148 องศาเซลเซียส เรียกวา β
4. กลุมกอน 3 มิติขนาดใหญและกอนทองแดงออกไซด ซึ่งมีเอกลักษณและสมบัติเปน
ผงทองแดงออกไซด จึงมาปรากฏในชวง 180 องศาเซลเซียส เรียกวา γ
โดยที่พีค α (Alpha) ในกราฟ H2-TPR ที่ปรากฏขึ้นจะหมายถึง การมีอยูของทองแดง
ออกไซดในรูปแบบที่ 1 และ 2 และสําหรับพีค β (Beta) ในกราฟ H2-TPR ที่ปรากฏขึ้นจะหมายถึง
การมีอยูของทองแดงออกไซดในรูปแบบที่ 3 และสําหรับ γ (Gamma) ในกราฟ H2-TPR ที่ปรากฏ
ขึ้นจะหมายถึง การมีอยูของทองแดงออกไซดในรูปแบบที่ 4 เมื่อสังเกตจากกราฟ TPR ของตัวเรง
ปฏิกิริยาวิธีการเตรียมทั้ง 4 วิธี จะเห็นไดวา จะมีเฉพาะพีค α และ β แตไมปรากฏพีค γ จากกราฟ
TPR ที่ได จะเห็นไดวา ตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2 ที่เตรียมดวยการตกตะกอนแบบพอกพูนจะ
มีปริมาณพื้นที่ของพีค α มากกวาการเตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และ
การตกตะกอนแบบพอกพูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี นั่นแสดงไดวาการเตรียมดวยวิธี การตกตะกอน
แบบพอกพูน สงผลใหทองแดงเกิดการกระจายตัวไดดีบนตัวรองรับ ทําใหการเตรียมดวยวิธีการ
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ต ก ต ะ ก อ น แ บ บ พ อ ก พู น นี้ มี ค ว า ม ว อ ง ไ ว ต อ ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เ ด ชั น กั บ แ ก ส
คารบอนมอนอกไซดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอน
ไซดดังแสดงในภาพที่ 4.6 ซึ่งการที่ทองแดงออกไซดเกิดปฏิกิริยากับตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้น
อยางแข็งแรง นั่นหมายถึงพันธะระหวางอะตอมของทองแดงและอะตอมซีเรียที่เกิดขึ้นมีความ
แข็งแรง สงผลใหพันธะระหวางอะตอมซีเรียมกับอะตอมออกซิเจน (Ce-O) มีความแข็งแรงของ
พันธะที่นอยลง ทําใหอะตอมของออกซิเจนในแลตทิซของซีเรียม เกิดการปลดปลอยออกมาชวยใน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังภาพที่ 4.10[20] ดังนั้นปจจัยที่ศึกษาตอไปจะเลือกใช การตกตะกอน
แบบพอกพูนสําหรับการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห

ภาพที่ 4.10 กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยา CuO/CeO2[20]
4.3 ชนิดโปรโมเตอร
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการเติมโปรโมเตอร 2 ชนิดในตัวเรง
ปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมดวยวิธี ตกตะกอนแบบพอกพูน โปรโมเตอรที่เลือกใช
ไดแก Zn และ La เนื่องจากเปนธาตุที่อยูในหมูแทรนซิชันและมีเลขเชิงอะตอมเทากับ 30 ซึ่ง
ใกลเคียงกับเลขเชิงอะตอมของทองแดง (Cu) ซึ่งมีคาเทากับ 29 แลนทานัม (La) เปนธาตุในหมู
แลนทาไนด และมีเลขเชิงอะตอมเทากับ 57 ซึ่งใกลเคียงกับเลขเชิงอะตอมของซีเรียม (Ce) ซึ่งมีคา
เทากับ 58 สําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในการทดสอบความวองไวของการมี โปรโมเตอร แสดงดัง
ตารางที่ 4.4 และการผลทดสอบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาชนิดตาง ๆ แสดงดัง ภาพที่ 4.11
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ตารางที่ 4.4 แสดงชนิดตัวรองรับและตัวเรงปฏิกิริยาที่มีการเติมแลนทานัมและสังกะสีในฐานะตัว
รองรับกับสารวองไว
วิธีการสังเคราะหตัวเรง
ตัวเรงปฏิกิริยา
วิธีการสังเคราะหตัวรองรับ
ปฏิกิริยา
1%CuO/CeO2
สลายตัวทางความรอน
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%CuO/La2O3
สลายตัวทางความรอน
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%CuO/0.5La2O3+0.5CeO2
สลายตัวทางความรอน
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%CuO/La1Ce1O
ตกตะกอนรวม
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%CuO/Zn1Ce1O
ตกตะกอนรวม
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%Cu0.5La0.5/CeO2
สลายตัวทางความรอน
ตกตะกอนแบบพอกพูน
1%Cu0.5Zn0.5/CeO2
สลายตัวทางความรอน
ตกตะกอนแบบพอกพูน
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ภาพที่ 4.11 รอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา เตรียมโดย
วิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน โดยเปรียบเทียบการมีแลนทานัม (La) และสังกะสี (Zn) ในฐานะตัว
รองรับกับสารวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซด เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยู
ในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจน
รอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
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จากผลทดสอบความว องไวของตั วเร ง ปฏิ กิ ริ ยา ดั ง ภาพที่ 4.11 พบว าตั วเร ง ปฏิ กิริ ย า
1%CuO/La2O3 1%CuO/0.5La2O3+0.5CeO2 และ 1%CuO/La1Ce1O มี ค วามว อ งไวในการ
เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ ค อ น ข า ง ต่ํ า โ ด ย เ รี ย ง ลํ า ดั บ ค ว า ม ว อ ง ไ ว ไ ด ดั ง นี้ คื อ
1%CuO/La1Ce1O>1%CuO/0.5La2O3+0.5CeO2>1%CuO/La2O3 เนื่ อ งจากว าซี เ รี ยมี ส มบั ติใ น
การกักเก็บออกซิเจนแลวสามารถปลอยออกซิเจนชวยในการเกิดปฏิกิริยาออกซิชันได
เมื่อทําการเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาระหวา ง 1%CuO/La1Ce1O และ
1%CuO/Zn1Ce1O พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/Zn1Ce1O มีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยากับ
แก ส คาร บ อนมอนอกไซด ม ากกว า โดยตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%CuO/Zn1Ce1O มี ค า ร อ ยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดประมาณ 68 ณ อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
สังกะสี (Zn) และแลนทานัม (La) มีคารัศมีอะตอมเทากับ 134 พิโคเมตรและ 187 พิโคเมตร
ตามลํ าดั บ การที่ สั งกะสี ขนาดอะตอมที่เ ล็ กกวา ส งผลให สัง กะสีส ามารถแทรกตั วเขาไปยั ง
แลตทิซของซีเรียมแลวเกิดการปลดปลอยออกซิเจนมาชวยในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกส
คารบอนมอนอกไซด
สําหรั บการเปรี ยบเที ยบการมีอยู ข องแลนทานั ม และสั งกะสี ในฐานะตั วรองรั บร วมกั บ
ซี เ รี ย มที่ อั ต ราส ว นโดยโมลระหว า งแลนทานั ม ออกไซด ต อ ซี เ รี ย ม ออกไซด เ ท า กั บ 1:1
(1%CuO/La1Ce1O และ 1%CuO/Zn1Ce1O) และการมีอยูของแลนทานัมและสังกะสีในฐานะสาร
ว อ งไวโดยทํ า การโหลดพร อ มกั บ สารว อ งไวทองแดงออกไซด ที่ อั ต ราส ว นโดยโมลระหว า ง
แลนทานัมออกไซดตอซีเรียมออกไซดเทากับ 1:1 (1%Cu0.5La0.5/CeO2 และ 1%Cu0.5Zn0.5/CeO2)
โดยมีผลรวมของสารวองไวเทากับรอยละ 1 โดยน้ําหนัก พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5/CeO2
และ 1%Cu0.5La0.5/CeO2 มีความสามารถในการกําจัดแกสคารบอนมอนอกไซดที่มากกวา ตัวเรง
ปฏิกิริยา 1%CuO/Zn1Ce1O และ 1%CuO/La1Ce1O ตามลําดับ เนื่องจากการมีอยูของแลนทานัม
และสังกะสีในฐานะสารวองไวนั้น แลนทานัมและสังกะสีจะไปเกาะอยูบนผิวของตัวรองรับซีเรีย
เหมือนกับทองแดงออกไซด ทําให แสดงความวองไวไดอยางเต็มที่ แตในกรณี การมีอยูของแลน
ทานัมและสังกะสีในฐานะตัวรองรับ แลนทานัมและสังกะสีบางสวนมีโอกาสที่จะโดนตัวรองรับ
ซีเรียปกคลุม สงผลใหแลนทานัมและสังกะสีแสดงความวองไวไดไมเต็มที่
ดังนั้นจึงเลือกที่จะเติมโปรโมเตอรในฐานะสารวองไวของตั วเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซด
บนตัวรองรับซีเรีย โดยจะกําหนดอัตราสวนโดยโมลระหวางโปรโมเตอรตอทองแดงออกไซดเทากับ
0.5:0.5 ตั วเรง ปฏิ กิริยาที่ เตรี ยมได จะอยูใ นรู ปของตั วเรง ปฏิ กิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 ชวงอุณหภูมิที่ทําการศึกษาสําหรับการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเลือก
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เกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด คือ 50-210 องศาเซลเซียส ผลทดสอบความวองไวของตัวเรง
ปฏิกิริยาทั้งสอง แสดงดังภาพที่ 4.12 และ 4.13 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.12 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuO/CeO2 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นการ
เกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอย
ละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
ภาพที่ 4.12 แสดงผลของการใช ตั ว โปรโมเตอร ต า งชนิ ดกั น ต อ ความว อ งไวในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด ซึ่งจะเห็นไดวาตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด
มากกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 ในชวงอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียสถึง 210
องศาเซลเซียส ที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดที่เทากัน ตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จะมี ค า อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ ต่ํ า กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.5La0.5O/CeO2 อยูประมาณ 40 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาคารอยละการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดของแกสคารบอนมอนอกไซด พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จะใหคารอยละ
การเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดเทากับ 97 ซึ่งเปนคาสูงสุดของตัวเรงปฏิกิริยาชนิดนี้
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ในขณะที่ ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 จะให ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส
คารบอนมอนอกไซดเพียง 85 ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 4.13 รอยละการเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2
1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวง
ระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอย
ละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
ภาพที่ 4.13 แสดงผลของการใชตัวโปรโมเตอรตางชนิดกันตอรอยละการเลือกเกิดของ
แก ส คาร บ อนมอนอกไซด ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 และ
1%Cu0.5La0.5O/CeO2 มีคารอยละการเลือกเกิดที่สูงกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2 ในชวง
อุณหภูมิ 90 ถึง 210 องศาเซลเซียส
เมื่อพิจารณาการเกิดไฮโดรเจนรีดักชันของตัวเรงปฏิกิริยา1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 ดังแสดงในภาพที่ 4.14 พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มีชวง
อุณหภูมิในการเกิดรีดักชันจาก 85 ถึง 470 องศาเซลเซียส และเกิดพีคปลายแหลม 2 พีค ณ
ตําแหน ง 115 และ 132 องศาเซลเซียส ตามลําดั บ ซึ่ ง แตล ะพีคนั้ นจะหมายถึ ง การไฮโดรเจน
รีดักชันของทองแดงออกไซดที่อยูในรูปของทองแดงไอออนอิสระที่กระจายตัวเกาะอยูบนตัวรองรับ
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ทองแดงไอออนอิสระที่มักรวมตัวกันเปนกลุมกอนอยางหลวม ๆ แลวเกาะอยูบนตัวรองรับ อีกทั้งยัง
เกิดพีคปาน ณ ตําแหนง 443 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายถึง การไฮโดรเจนรีดักชัยของสังกะสีออกไซด
สําหรับตัวเรงปฏิกิริยา1%Cu0.5La0.5O/CeO2 มีชวงอุณหภูมิในการเกิดรีดักชันจาก 110 ถึง 470
องศาเซลเซียส และเกิดพีค ณ ตําแหนง 149 และ 230 องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบวาตัวเรง
ปฏิ กิ ริ ย า1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จะเกิ ด ไฮโดรเจนรี ดั ก ชั น ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.5La0.5O/CeO2 แสดงว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มี ค วามว อ งไวในการ
เกิดปฏิกิริยารีดักชันกับแกสไฮโดรเจนไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2
ดังนั้นจึงมีแนวโนมวาตัว เรงปฏิกิริยา1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จะมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา
รีดักชันกับแกสคารบอนมอนอกไซดที่มากกวา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผล
คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนไซดที่ไดดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.14 การเกิ ด ไฮโดรเจนรี ดั ก ชั น ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 ที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนและใชตัวรองรับซีเรียสังเคราะห
เมื่อพิจารณาคาพื้นที่ผิวจําเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาดังตารางที่ 4.5 พบวาตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 แสดงคาพื้นที่ผิว จําเพาะมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2
โดยมีคาเทากับ 68.0 และ 57.1 ตารางเมตรตอกรัม ตามลําดับ การมีพื้นที่ผิว จําเพาะมากกวามี
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แนวโน ม ส ง ผลให ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด เ กิ ด ได ดี ก ว า ซึ่ ง
สอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนไซดที่ไดดังภาพที่ 4.12
ตารางที่ 4.5 เอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีการเติมโปรโมเตอรชนิดตาง ๆ
ตัวเรงปฏิกิริยา
พื้นที่ผิว
ปริมาตรรู
วิธีเตรียม จําเพาะ
พรุน
ตัวเรง
(ตาราง
(ลูกบาศก
สวนวองไว
ตัวรองรับ
ปฏิกิริยา เมตรตอ เซนติเมตรตอ
กรัม)
กรัม)
1%Cu0.5La0.5O
*CeO2
**DP
57.1
0.1912
1%Cu0.5Zn0.5O
*CeO2
**DP
68.0
0.1173
* หมายถึง ซีเรียที่ไดจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
** หมายถึง การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน

ขนาดรูพรุน
(อังสตรอม)
361.2
68.9

เมื่อพิจารณาคารัศมีอะตอม (Atomic Radius) ของธาตุทั้ง 2 ชนิด คือ สังกะสี (Zn)
และแลนทานั ม (La) จะพบว ารั ศมี อะตอมมี คาเท ากั บ 134 พิ โคเมตรและ 187 พิ โคเมตร
ตามลําดับ ซึ่งการที่ Zn มีคารัศมีอะตอมที่เล็กกวานั้น สงผลให โอกาสที่ Zn จะแทรกตัวเขาไปยัง
เฟสของทองแดงออกไซดจึงมีมากกวา La ซึ่งจากงานวิจัยของ Erdogan และคณะ[21] กลาวไววา
Zn มีรัศมีอะตอมเทากับ Cu ซึ่งหมายความวา Zn สามารถแทรกเขาไปอยูในผลึกแลตทิซของ
ทองแดงออกไซด ไ ด หรื ออี กนั ยหนึ่ ง คื อ สามารถเปลี่ ย นตํ าแหน ง กั บ ทองแดงในผลึ กและจาก
งานวิจัยของ Zou และคณะ [22] กลาวไววาการแทนที่ดวยแคทไอออนที่เปนไดวาเลนซ (divalent)
เชน Zn2+ Mg2+ Ca2+ เปนตน กอใหเกิดออกซิเจนที่ตําแหนงวาง (oxygen vacancies) สงผลให
ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าสามารถปลดปล อ ยออกซิ เ จนภายในตั ว ซึ่ ง ช ว ยส ง เสริ ม การการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด ดังนั้นปจจัยที่ศึกษาตอไปจะเลือกใชสังกะสีเปนตัวโปรโม
เตอร
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4.4 อัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด (CuO:ZnO mol ratio)
การศึ กษาผลของอัตราสวนโดยโมลของทองแดงออกไซด ตอสัง กะสีออกไซด ในตัวเร ง
ปฏิกิริยา 1%CuxZnyO/CeO2 ตอความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน แบบเลือกเกิดของ
แกสคารบอนมอนอกไซด ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชจะถูกเตรียมดวยวิธี การตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัว
รองรับซีเรียสังเคราะห และใชปริมาณผลรวมทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซด บนตัวเรง
ปฏิกิริยาเทากัน คือ รอยละ 1 โดยชวงอุณหภูมิที่ทําการศึกษาสําหรับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
แบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด คือ 50-210 องศาเซลเซียส ผลการเปลี่ยนแปลงของ
แก ส คา ร บ อน มอนอก ไ ซด แ ละร อ ย ละกา รเลื อ ก เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ออกซิ เดชั น ข อง แก ส
คารบอนมอนอกไซด แสดงในภาพที่ 4.15 และ 4.16 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.15 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuxZnyO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนเมื่อใชอัตราสวนโดยโมล
ระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซดที่คา 1:0 0.8:0.2 0.5:0.5 และ 0:1 เมื่ออุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจน
รอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
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ภาพที่ 4.15 แสดงผลของอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอ สังกะสีออกไซดที่
อัตราสวนตาง ๆ จะเห็นวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสี
ออกไซดเท ากับ 1:0 และ 0.8:0.2 จะมี ความวองไวตอการเกิดปฏิกิริ ยาออกซิเ ดชันกั บแก ส
คารบอนมอนอกไซดที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาอุณหภูมิที่ตัวเรงปฏิกิ ริยาทั้ง 2 ชนิดใหคารอยละ
การเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุด คือ 170 องศาเซลเซียส จะไดคารอยละการ
เปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดมีคาเทากับ 99 ในขณะที่ตัวเรงปฏิกิริยาที่อัตราสวนโดย
โมลระหว า งทองแดงออกไซด ต อ สั ง กะสี อ อกไซด เ ท า กั บ 0.5:0.5 จะมี ค วามว อ งไวต อ การ
เกิดปฏิกิริยาที่ลดลง ที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดที่เทากัน ตัวเรง
ปฏิ กิริ ยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มี คา อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นการเกิ ดปฏิ กิริ ยาที่ สู ง กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิริ ย า
1%CuO/CeO2 และ 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 อยูประมาณ 20-40 องศาเซลเซียส ตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จะใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุด เทากับ
97 ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส สําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่มีอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดง
ออกไซดตอสังกะสีออกไซดเทากับ 0:1 จะมีความวองไวตอการเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกส
คาร บอนมอนอกไซด ที่ต่ํา เมื่ อเที ยบกับตัวเร งปฏิ กิริ ยาทั้ง 3 ตัวกอนหนา นี้ โดยที่อุณหภูมิ 210
องศาเซลเซี ย ส ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%ZnO/CeO2 จะให ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส
คารบอนมอนอกไซดเพียง 36
จากภาพที่ 4.16 เห็ น ว า ค า ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของแก ส
คาร บ อนมอนอกไ ซด บนตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%CuO/CeO2 มี ค า ต่ํ า กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8 Zn0.2 O/CeO2 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 และ 1%ZnO/CeO2 ซึ่ ง ให ค า ร อ ยละการเลื อ ก
เกิดปฏิกิริยาสูงที่สุด โดยที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2 ใหคารอย
ละการเลื อกเกิ ดปฏิกิริ ยาออกซิ เดชั น ของแก ส คาร บอนมอนอกไซด เ ท ากั บ 44 ในขณะที่ตัวเร ง
ป ฏิ กิ ริ ย า 1%ZnO/CeO2 ใ ห ค า ร อ ย ล ะ ก า ร เ ลื อ ก เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เ ด ชั น ข อ ง แ ก ส
คาร บอนมอนอกไซด สู งเทากับ 80 เมื่ อพิ จารณาตัวเร งปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2 O/CeO2 และ
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 เ ห็ น ว า ค า ร อ ย ล ะ ก า ร เ ลื อ ก เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เ ด ชั น ข อ ง แ ก ส
คาร บ อนมอนอกไซด จ ะมี ค า ใกล เ คี ย งกั น โดยค า การเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของแก ส
คารบอนมอนอกไซดที่ไดนั้นจะอยูระหวางกราฟของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคา อัตราสวนโดยโมลของ
ทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซดเทากับ 1:0 และ 0:1 โดยที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ตัวเรง
ปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 ใหคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด เทากับ 71 และ 69 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาตัวเรง
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ปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยาการเลือกเกิด ปฏิกิริยากับแกสคารบอน
มอกนอกไซดไดดีที่สุด เนื่องจากมีคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดที่สูง อีกทั้ง
ยังเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสไฮโดรเจนซึ่งเปนปฏิกิริยาขางเคียงที่ต่ํา
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ภาพที่ 4.16 ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%CuxZnyO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนเมื่อใชอัตราสวนโดยโมล
ระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซดที่คา 1:0 0.8:0.2 0.5:0.5 และ 0:1 เมื่ออุณหภูมิที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส องคประกอบแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจน
รอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเกิ ด ไฮโดรเจนรี ดั ก ชั น ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%CuxZnyO/CeO2 ที่
อั ตราส วนโดยโมลระหว างทองแดงออกไซด ตอสั ง กะสี ออกไซด ตาง ๆ แสดงในภาพที่ 4.17
พิจารณาตัวเรงปฏิกิริยาที่อัตราสวน 0:1 พบ 1 พีคที่ชวง 285 ถึง 475 องศาเซลเซียสบงบอกถึงการ
รีดักชันของสังกะสีออกไซด เมื่อทําการเติมทองแดงออกไซดที่อัตราสวน 0.5:0.5 พบวามีชวง
อุณหภูมิในการเกิดรีดักชันจาก 85 ถึง 470 องศาเซลเซียส และพบพีค 2 พีค ณ ตําแหนง 115 และ
132 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สําหรับ การเติมทองแดงออกไซดที่อัตราสวน 0.8:0.2 พบวามีชวง
อุณหภูมิในการเกิดรีดักชันจาก 50 ถึง 250 องศาเซลเซียสและพบพีค 2 พีค ณ ตําแหนง 118 และ
128 องศาเซลเซียส ตามลําดับ บงบอกถึง การไฮโดรเจนรีดักชันของทองแดงออกไซดที่อยูในรูป
ของทองแดงไอออนอิสระที่กระจายตัวเกาะอยูบนตัวรองรับ ทองแดงไอออนอิสระที่มักรวมตัวกัน
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เปนกลุมกอนอยางหลวม ๆ แลวเกาะอยูบนตัวรองรับ ตามลําดับ ขณะการเติมทองแดงออกไซดที่
อัตราสวน 1:0 พบวามีชวงอุณหภูมิ ในการเกิดรีดักชันจาก 50 ถึง 275 องศาเซลเซียสและจะมี 1
พีคหลัก โดยมียอดพีคที่ 125 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงถึง ทองแดงไอออนอิสระที่กระจายตัวเกาะอยู
บนตัวรองรับเขามาอยูใกลกันแตยังไมติดกันแลวเกิดแรงดึงดูดระหวางกันเล็กนอย
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ภาพที่ 4.17 การเกิดไฮโดรเจนรีดักชันของตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuxZnyO/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดย
วิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน เมื่ออัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด
(x:y) มีคาเทากับ 1:0 0.8:0.2 0.5:0.5 และ 0:1 ตามลําดับ
การที่ ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 และ 1%ZnO/CeO2 มี อุ ณ หภู มิ ใ นการเริ่ ม
รีดักชันที่อุณหภูมิสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ 1%CuO/CeO2 เพราะเหตุนี้
สงผลใหตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 และ 1%ZnO/CeO2 มีความวองไวที่ต่ํากวาในการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซด พบวาคารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกส
คารบอนมอนอกไซดของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มีคาการเปลี่ยนแปลงของแกส
คาร บ อนมอนอกไซด สู ง สุ ด ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ
1%CuO/CeO2 ซึ่ งสอดคลองกั บ ภาพที่ 4.15 เมื่ อพิ จารณาที่เ ส นกราฟของตั วเร งปฏิ กิริ ยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ 1%CuO/CeO2 พบวาเริ่มเกิดการรีดักชันที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศา
เซลเซี ยส ดั ง นั้นส ง ผลให ตัวเร ง ปฏิ กิริ ยาทั้ ง 2 อั ตราส วนนี้มี ความว องไวที่ ใ กล เคี ยงกั น แต เ มื่ อ
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พิจารณาพื้นที่ใ ตกราฟของการเกิดปฏิกิริยารีดักชั น พบว าการเติม โปรโมเตอรสั งกะสีออกไซด
เข า ไปในตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าเพี ย งเล็ ก น อ ย (0.8:0.2) จะทํ า ให พื้ น ที่ ใ ต ก ราฟในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ไฮโดรเจนรีดักชันมีคานอยลง เมื่อเทียบการเติมทองแดงออกไซดเพียงอยางเดียว (1:0) ซึ่งการมี
พื้นที่ใตกราฟของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนรีดักชันที่นอยลง สามารถอธิบายไดวา ตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 นั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับไฮโดรเจนซึ่งเปนปฏิกิริยาขางเคียงไดนอย
กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%CuO/CeO2 ส ง ผลให ก ารการเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น กั บ แก ส
คารบอนมอนอกไซดจึงมีคาที่สูงกวา ดังภาพที่ 4.15
เมื่ อพิ จารณาภาพถายลั กษณะทางกายภาพของตั วเร ง ปฏิกิริ ยา 1%CuO/CeO2 และ
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ดวยเทคนิค TEM แสดงดังภาพที่ 4.18(ก) และ 4.18(ข) ตามลําดับ พบวา
จุดสีดําหมายถึงสวนของโลหะวองไว จะกระจายตัวอยูบนพื้นที่สีเทาซึ่งหมายถึงซีเรียสังเคราะห
โดยตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2 มีขนาดเฉลี่ยของทองแดงออกไซดประมาณ 5.18 นาโนเมตร
ในขณะที่ตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 มีขนาดเฉลี่ยของโลหะทองแดงออกไซด-สังกะสี
ออกไซดอยูที่ประมาณ 4.41 นาโนเมตร โดยวัดคาและคํานวณจากโปรแกรม ImageJ
(ก)
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(ข)

ภาพที่ 4.18 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานหรือ TEM และกราฟแสดงการ
กระจายของขนาดอนุภาคของตัวเรงปฏิกิริยา
(ก) 1%CuO/CeO2,สังเคราะห และ (ข) 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห ตามลําดับ โดยเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาดวยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน
ดังนั้นจึงเลือกตัวเรงปฏิกิริยาที่มีอัตราสวนระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด
เทากับ 0.8:0.2 (Cu0.8Zn0.2O/CeO2) สําหรับการศึกษาในสวนถัดไป
4.5 ปริมาณผลรวมทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา
ปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณตาง
ๆ คือ รอยละ 1 รอยละ 5 และรอยละ 10 โดยน้ําหนัก โดยชวงอุณหภูมิที่ทําการศึกษาสําหรับการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของแกสคารบอนมอนอกไซด คือ 50-210 องศาเซลเซียส
ผลการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดและรอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
แกสคารบอนมอนอกไซด แสดงในภาพที่ 4.19 และ 4.20 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.19 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สัง เคราะห เตรี ยมโดยวิธี การตกตะกอนแบบพอกพูน เมื่ อ ปริม าณผลรวมของ
ทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณตาง ๆ คือ รอยละ 1 รอยละ 5
และรอยละ 10 โดยน้ําหนัก เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศา
เซลเซี ย ส องค ป ระกอบแก ส ขาเข า คื อ ไฮโดรเจนร อ ยละ 40 ออกซิ เ จนร อ ยละ 1 และ
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
ภาพที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบความวองไวในการเปลี่ยนแกสคารบอนมอนอกไซดตอ
อุ ณ หภู มิ ข องตั วเร ง ปฏิ กิริ ยา Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เมื่ อทํ าการเพิ่ ม ปริ ม าณผลรวมของทองแดง
ออกไซดและสังกะสีออกไซดจากรอยละ 1 เปนรอยละ 5 โดยน้ํ าหนัก พบวาตั้งแตอุณหภู มิ
ประมาณ 80 องศาเซลเซี ย สเป น ต น ไป ความว อ งไวในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น กั บ แก ส
คารบอนมอนอกไซดจะมีคาสูงขึ้น ที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดที่
เท า กั น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จะใช อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ํ า กว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 อยูประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในการเกิดปฏิกิริยาเมื่ออุณหภูมิเทากับ 150
องศาเซลเซียส พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 5% Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ใหคารอยละการเปลี่ยนของแกส
คารบอนมอนอกไซดสูงสุดเท ากับ 99 แตเมื่อปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสี
ออกไซดเทากับ รอยละ 10 โดยน้ําหนัก ความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกส
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คารบอนมอนอกไซดกลับลดต่ําลง เมื่อเทียบกับการเพิ่มปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและ
สังกะสีออกไซดเทากับรอยละ 5 โดยน้ําหนัก โดยที่อุณหภูมิเทากับ 170 องศาเซลเซียส ใหคารอย
ละการเปลี่ยนของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 99 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากเมื่อเพิ่ม
ปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดเปนรอยละ 10 จะทําใหเกิดการรวมตัว
ของทองแดง ซึ่งจะมีผลใหความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง
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ภาพที่ 4.20 ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สัง เคราะห เตรี ยมโดยวิธี การตกตะกอนแบบพอกพูน เมื่ อ ปริม าณผลรวมของ
ทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณตาง ๆ คือรอยละ 1 รอยละ5 และ
ร อยละ10 โดยน้ํ า หนั ก เมื่ ออุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นการเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาอยู ใ นช วงระหว าง 50-210 องศา
เซลเซี ย ส องค ป ระกอบแก ส ขาเข า คื อ ไฮโดรเจนร อ ยละ 40 ออกซิ เ จนร อ ยละ 1 และ
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม
ภาพที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกส
คาร บ อนมอนอกไซด ข องตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
Cu0.8Zn0.2O/CeO2 พบว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 แ ส ด ง ค า ร อ ย ล ะ ก า ร เ ลื อ ก เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เ ด ชั น ข อ ง แ ก ส
คารบอนมอนอกไซดที่มากกวาตัวเรงปฏิกิริยา 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ 10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2
ตามลําดับ และสังเกตเห็นไดวาคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิด มี
แนวโนมลดลงเมื่ออุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น
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ภาพที่ 4.21 กราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยา Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห ที่เตรียมโดยวิธีตกตะกอน
แบบพอกพูน เมื่อปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดเทากับ รอยละ 1 รอยละ
5 และรอยละ 10 โดยน้ําหนัก
เมื่อพิจารณากราฟ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยา Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เมื่อปริมาณผลรวมของ
ทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดเทากับรอยละ 1 รอยละ 5 และรอยละ10 โดยน้ําหนัก ดังภาพ
ที่ 4.21 พบวาตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิดจะปรากฏพีคของซีเรียที่ตําแหนง 2θ เทากับ 28.6 33.1
47.6 56.4 59.2 และ 69.5 ที่ปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดเทากับ รอย
ละ 1 และรอยละ 5 โดยน้ําหนักและไมปรากฏพีคของทองแดงออกไซดที่ตําแหนง 2θ เทากับ 35.5
และ 39 ซึ่งแสดงไดวาทองแดงออกไซดที่อยูบนตัวรองรับซีเรียมีการกระจายตัวที่ดีหรือทองแดง
ออกไซดที่ ไดมี ขนาดอนุภ าคที่ เล็กหรือมี ปริม าณน อย แตในกรณี ที่ปริ มาณผลรวมของทองแดง
ออกไซดและสังกะสีออกไซดเทากับรอยละ 10 โดยน้ําหนัก จะปรากฏพีคของทองแดงออกไซด ซึ่ง
สามารถนํามาคํานวณหาขนาดผลึกทองแดงออกไซดเทากับ 18 นาโนเมตร ดังแสดงในตารางที่
4.6 ตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิดมีคาขนาดผลึกซีเรียที่เทากันที่ 12 นาโนเมตรซึ่งเปนคาของขนาดผลึก
ซีเรียที่เตรียมไดจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน จากงานวิจัย ของ Wu และคณะ [7] การ
ปรากฏพีคทองแดงออกไซดในกราฟ XRD เมื่อเพิ่มปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสี
ออกไซดเปนรอยละ 10 โดยน้ําหนัก เนื่องจากทองแดงออกไซดจับตัวกันเปนอนุภาคขนาดใหญ ซึ่ง
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การจับตัวกันของอนุภาคทองแดงออกไซดสงผลใหความวองไวของการเกิดปฏิกิริยาลดลงเล็กนอย
ซึ่งสอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดดังแสดงในภาพที่ 4.19
ตารางที่ 4.6 ขนาดของผลึ ก ซี เ รี ย และขนาดผลึ ก ของทองแดงออกไซด ข องตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ที่ปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดแตกตางกัน
ขนาดผลึกทองแดง
ตัวเรงปฏิกิริยา
รอยละ
วิธีการเตรียม
ขนาดผลึกซีเรีย(*)
ออกไซด(**)
โดยน้ําหนัก ตัวเรงปฏิกิริยา
(นาโนเมตร)
(นาโนเมตร)
การตกตะกอน
Cu0.8Zn0.2O/CeO2
1
12
แบบพอกพูน
การตกตะกอน
Cu0.8Zn0.2O/CeO2
5
12
แบบพอกพูน
การตกตะกอน
Cu0.8Zn0.2O/CeO2
10
12
18
แบบพอกพูน
* คํานวณจากเทคนิค XRD โดยใชสมการ Scherrer ที่ระนาบ [1 1 1] หรือ 2θ เทากับ 28.6
** คํานวณจากเทคนิค XRD โดยใชสมการ Scherrer ที่ระนาบ [1 1 -1] หรือ 2θ เทากับ 39
เมื่ อ พิ จ ารณาการเกิ ด ไฮโดรเจนรี ดั ก ชั น ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2
5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ดังภาพที่ 4.22 พบวาเมื่อทําการเพิ่มปริมาณ
ผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดจากรอยละ 1 เปนรอยละ 5 โดยน้ําหนัก พื้นที่ของ
พีค α หรือที่แ สดงถึ งไอออน Cu2+ ในตั วเรง ปฏิ กิริ ยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จะมี คานอยกว า
5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ดั ง นั้ นตั วเร ง ปฏิ กิริ ยา 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จึ ง มี ความว องไวในการ
เกิดปฏิกิริยามากกวา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ซึ่งสอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกส
คาร บอนมอนอกไซด ดัง แสดงในภาพที่ 4.19 และสอดคลองกับงานวิ จัยของ Wu และคณะ[7]
สํ า ห รั บ พื้ น ที่ ใ ต ก ร า ฟ ข อ ง ก า ร เ กิ ด ไ ฮ โ ด ร เ จ น รี ดั ก ชั น ข อ ง ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า
5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 มี ค า มากกว า ของ 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 สามารถอธิ บ ายได ว า ตั ว เร ง
ปฏิกิริยา 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 นั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับไฮโดรเจนซึ่งเปนปฏิกิริยาขางเคียง
ไดดีกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 สงผลใหการการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ
แก สค า ร บ อน ม อน อ กไ ซด บ นตั ว เร ง ป ฏิ กิ ริ ยา 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จึ ง มี ค าที่ ต่ํ าก ว า
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1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ดังภาพที่ 4.20 สวนตัวเรงปฏิกิริยา 10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 มีพื้นที่ใตกราฟ
ของพีค α ต่ํากวาตัวเรงปฏิกิริยา 5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 สงผลใหความวองไวของการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซดมีคาต่ํากวา ซึ่งสอดคลองกับผลคารอยละการเปลี่ยนแปลง
แกสคารบอนมอนไซดดังแสดงในภาพที่ 4.19 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Wu และคณะ[7] เมื่อ
พิจารณาพื้นที่ใตกราฟของการเกิดไฮโดรเจนรีดักชัน พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2
มีพื้นที่ใตกราฟของการเกิดไฮโดรเจนรีดักชันมากกวา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ดังนั้นคาการเลือก
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา 10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จึง
มีคาต่ํากวาของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เชนกัน นอกจากนี้จะสังเกตเห็นวาตัวเรง
ปฏิ กิ ริ ย า 10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 แสดงพี ค γ
ที่ ชั ด เจนมากกว า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ซึ่ ง แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า ท อ ง แ ด ง อ อ ก ไ ซ ด ใ น ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า
10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จะอยูในรูปของกลุมกอน 3 มิติขนาดใหญและกอนทองแดงออกไซด จึงมี
ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของคารบอนมอนอกไซดที่ต่ํากวา
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ภ า พ ที่ 4 . 2 2 ก า ร ไ ฮ โ ด ร เ จ น รี ดั ก ชั น บ น ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า 1 %Cu0.8Zn0.2O/CeO2
5%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 และ10%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ซึ่งเตรียมดวยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน
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4.6 องคประกอบแกสขาเขา
ในการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดตามปกติจะทําการศึกษา
ในสภาวะอุดมคติ คือ การทดสอบโดยปราศจากแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา แตในสภาวะจริง
แกสรีฟอรมเมตหลังจากผานกระบวนการวอเตอรแกสชิฟท (water-gas shift reaction) จะ
ประกอบไปดวยคารบอนไดออกไซดประมาณรอยละ 15-20 และน้ําประมาณรอยละ 10 ดังนั้นจึง
ศึกษาองคประกอบแกสขาเขา ที่มีตอความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 โดย
ช ว งอุ ณ หภู มิ ที่ ทํ า การศึ ก ษาสํ า หรั บ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น แบบเลื อ กเกิ ด ของแก ส
คารบอนมอนอกไซด คือ 50-210 องศาเซลเซียส ผลการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซด
และรอยละการเลือ กเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซด แสดงในภาพที่ 4.23
และ 4.24 ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.23 ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการ
เกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส เมื่อองคประกอบแกสขาเขาตางกัน
จากภาพที่ 4.23 พบวารอยละการเปลี่ยนของแกสคารบอนมอนอกไซด บนตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ที่เตรียมโดยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน ในชวงอุณหภูมิ ระหวาง 50-210

75
องศาเซลเซียส โดยมีองคประกอบของแกสขาเขา 4 สภาวะ ที่สภาวะอุดมคติ (ไมมีการเติม CO2
และ H2O) พบวาตัวเรงปฏิกิริยาจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแกสคารบอนมอนอกไซดมากที่สุด
โดยที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดมีคา
เทากับ 99 แตเมื่อทําการทดสอบในสภาวะที่มีแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 หรือน้ํารอยละ
10 หรือสภาวะที่มีอยูทั้งแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 และน้ํารอยละ 10 พบวาความวองไว
ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับคารบอนมอนอกไซดจะลดลงเมื่อเทียบกับสภาวะอุดมคติ โดย
สภาวะที่มีเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 หรือน้ํารอยละ 10 พบวา ณ ตําแหนงคารอย
ละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดที่เทากัน ทั้ง 2 สภาวะนี้จะใชอุณหภูมิที่สูงกวาสภาวะ
อุดมคติอยูประมาณ 20 องศาเซลเซียส โดยความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2
ในสภาวะที่มีแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเทากับ 97 ที่
อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียสและในสภาวะที่มีน้ํา รอยละ 10 ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
เท า กั บ 95 ที่ อุ ณ หภู มิ 190 องศาเซลเซี ย ส สํ า หรั บ ความว อ งไวของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ในสภาวะที่มีอยูทั้งแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 และน้ํารอยละ 10
พบวา ณ ตําแหนง คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดที่เทากัน สภาวะนี้ จะใช
อุณหภูมิที่สูงกวาสภาวะอุดมคติอยูประมาณ 40 องศาเซลเซียสและใหคารอยละการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดเทากับ 92 ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส การมีอยูของแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํามีผล
ในเชิงลบตอประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา โดยแกสคารบอนไดออกไซดในกระแสปอนขาเขาจะ
แขงขันกับแกสคารบอกมอนอกไซดในการดูดซั บลงบนพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยา สงผลใหแก ส
คารบอนมอนอกไซดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดยากขึ้น สําหรับการมีอยูน้ําในกระแสปอนขาเขา
สงผลใหพื้นที่ในตําแหนงวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามีนอยลง เนื่องจากโมเลกุลของน้ําเกิดการดูด
ซับแลวขัดขวางการเกิดปฏิกิริยา[7,15-16,18,23]
คารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซด เมื่อองคประกอบ
ของแก ส ขาเข า ต า งกั น แสดงภาพที่ 4.24 พบว า เมื่ อ ทดสอบในสภาวะที่ มี อ ยู ข องแก ส
คาร บ อนไดออกไซด น้ํ า และการมี ทั้ ง แก ส คาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า ส ง ผลให ค า การเลื อ ก
เกิดปฏิกิริยาลดลงเมื่อเทียบกับสภาวะอุดมคติ
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ภาพที่ 4.24 ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูน เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการ
เกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส เมื่อองคประกอบแกสขาเขาตางกัน
ภาพที่ 4.25 แสดงการวิเคราะหหมูฟงกชันที่เกิดขึ้นบนตัวเรงปฏิกิริยาในสภาวะตาง ๆ
ดวยเครื่อง FTIR spectrometer จากภาพแสดงใหเห็นวาหมูฟงกชันที่เกิดขึ้นบนตัวเรงปฏิกิริยา
แบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ ในชวงการดูดซับที่ 3000-3700 cm-1 ในชวงการดูดซับนี้หมายถึง
หมู hydroxyl (O-H) ที่เกิดขึ้นบนตัวเรงปฏิกิริยา[22,24-27] สําหรับชวงการดูดซับที่ 1200-1700 cm-1
ในชวงการดูดซับนี้จะหมายถึง หมู carbonate (O-CO) ที่เกิดขึ้นบนตัวเรงปฏิกิริยา โดยเกิดจาก
การที่แกสคารบอนไดออกไซดดูดซับเชิงเคมี (chemisorptions) บนผิวตัวเรงปฏิกิริยา โดยที่ความ
ยาวคลื่นประมาณ 1323-1349 cm-1 และ 1548-1599 cm-1 หมายถึงหมูยูนิเดนเทดคารบอเนต ที่
สมมาตรและไมสมมาตร ตามลําดับ[27] และที่ความยาวคลื่นประมาณ 1617-1625 cm-1 หมายถึง
หมูไบเดนเทดคารบอเนต [27] นอกจากตําแหนงนี้แลว หมูไบเดนเทดคารบอเนต สามารถพบไดที่
ความยาวคลื่นประมาณ 848-877 cm-1 และ 1053 cm-1[26,28-29] สําหรับตําแหนงความยาวคลื่นที่
2854 cm-1 และ 2924 cm-1 เปนพีคที่เกิดจากการรวมตัวของหมูฟอรเมต[25-28]
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงานแลวทุกสภาวะมีความสูงของพีคบริเวณหมูคารบอเนต สูง
กวาตัวเรงปฏิกิริยาใหม แตอยางไรก็ตามเมื่อ นํากลับมาใชใหม โดยการปอนออกซิเจนเขาไปใน
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เครื่องปฏิกรณที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 ชั่วโมง พบวาหมูคารบอเนต ลดลงโดยมี
ความสูงของพีคใกลเคียงกับตัวเรงปฏิกิริยาใหม ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบความวองไวของ
ตัวเรงปฏิกิริยาใหมกับตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการนํากลับมาใชใหม

ภาพที่ 4.25 การวิ เ คราะห ห าหมู ฟ ง ก ชั น ด ว ยเทคนิ ค FTIR
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ในชวงระหวาง 400-4000 cm-1
(a) ตัวเรงปฏิกิริยาใหม
(b) *ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน
(c) *ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน
(d)
**ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน
(e) **ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน
(f)
***ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน
(g) ***ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน
(h)
****ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการใชงาน
(i)
****ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน
*สภาวะปอน: 40%H2, 1%CO, 1%O2 in He balance (สภาวะอุดมคติ)
**สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 10%H2O
***สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 15%CO2
****สภาวะปอน: สภาวะอุดมคติ+ 10%H2O + 15%CO2 (สภาวะจริง)

ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
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4.7 เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาควบคูกับการนํากลับมาใชใหมแบบ In-situ
ผลการทดสอบเสถี ยรภาพของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ที่ อุณ หภู มิ 170
องศาเซลเซียส แสดงดังภาพที่ 4.26 โดยทํา 4 สภาวะไดแก สภาวะที่ 1 เมื่อองคประกอบแกสขา
เขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกส
ฮีเลียมและใชตัวเรงปฏิกิริยาใหม ใชเวลาทดสอบ 800 นาที สภาวะที่ 2 เมื่อองคประกอบแกสขา
เขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 น้ํารอยละ 10
คารบอนไดออกไซดรอยละ 15 สมดุลในแกสฮีเลียม และใชตัวเรงปฏิกิริยาใหม ซึ่งใชเวลาทดสอบ
800 นาที หลังจากนั้นทําการนํากลับมาใชใหม (regenerate) โดยการปอนแกสออกซิเจนเทานั้น
เขาสูเครื่องปฏิกรณเปนระยะเวลา 2 ชั่วโมงและปรับอุณหภูมิเปน 400 องศาเซลเซียส โดยมีอัตรา
การเพิ่มอุณหภูมิเทากับ 10 องศาเซลเซียสตอนาที หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบเสถียรภาพ
สภาวะที่ 3 เมื่อองคประกอบของแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และ
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม ใชเวลาทดสอบ 800 นาทีและตอดวยสภาวะที่
4 เมื่ อ องค ป ระกอบของแก ส ขาเข า คื อ
ไฮโดรเจนร อ ยละ 40 ออกซิ เ จนร อ ยละ 1
คารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 น้ํารอยละ 10 คารบอนไดออกไซดรอยละ 15 สมดุลในแกสฮีเลียม
ใชเวลาทดสอบ 800 นาที ดังแสดงในภาพ 4.26
พบวาในชวงสภาวะที่ 1 คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดมีคามากกวา
99 ตลอดเวลา 800 นาที เมื่ อ ทํ า การเปลี่ ย นสภาวะทดสอบเป น สภาวะที่ 2 ค า ร อ ยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดมีคาลดลงอยูที่ประมาณ 96 ตลอดเวลา 800 นาทีแสดงวา
การเติมแกสคารบอนมอนอกไซดและน้ํา สงผลใหประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง
หลังจากนั้นทําการนํากลับมาใชใหม (regenerate) โดยการปอนแกสออกซิเจน คือสวน
ของเสนปะระหวางโซน 2 กับ โซน 3 ในภาพที่ 4.27 หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบเสถียรภาพ
สภาวะที่ 3 พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่ทําการนํากลับมาใชใหมใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกส
คารบอนมอนอกไซดมากกวา 99 เชนเดิม จากนั้นทําการทดสอบเสถียรภาพสภาวะที่ 4 พบวา
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ทําการนํากลับมาใชใหม ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดมี
คาประมาณ 96
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ภาพที่ 4.26 เสถี ยรภาพของตัวเร ง ปฏิ กิริ ยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สัง เคราะห เตรียมโดยวิ ธี การ
ตกตะกอนแบบพอกพู น ที่ อุณ หภู มิ 170 องศาเซลเซี ยส ใช เ วลาในการทดสอบ 4 สภาวะรวม
เท า กั บ 3200 นาที โดยองค ป ระกอบแก ส ขาเข า ในภาวะอุ ด มคติ คื อ ไฮโดรเจนร อ ยละ 40
ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 สมดุลในแกสฮีเลียม และองคประกอบแกส
ขาเขาในภาวะจริง คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1
น้ํารอยละ 10 และคารบอนไดออกไซดรอยละ 15 สมดุลในแกสฮีเลียม
เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยของ Sakwarathorn และคณะ [25] โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาทองบน
ตัวรองรับซีเรีย ซึ่งเตรียมโดยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน พบวา ในการทดสอบเสถียรของตัวเรง
ปฏิกิริยา เมื่อทําการเพิ่มน้ําและแกสคารบอนไดออกไซดในกระแสปอนเขา สงผลใหคารอยละการ
เปลี่ ย นแปลงแก ส คาร บ อนมอนอกไซด มี ค า ลดลง แต ค า ร อ ยละ การเลื อ กเกิ ด แก ส
คารบอนมอนอกไซดกลับมีคาสูงขึ้นเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดังภาพที่ 4.26

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด ศึ ก ษาตั ว แปรต า ง ๆ ที่ มี ผ ลต อ ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส
คารบอนมอนอกไซดและคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด
พบว าตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาที่ เ ตรี ยมด วยวิ ธี เ คลื อบฝ ง บนตั วรองรั บซี เ รี ย สั ง เคราะห จ ากกระบวนการ
สลายตัวทางความรอน มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด
ที่มากกวาซีเรียเกรดทางการคา โดยคารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุด
เทากับ 96 และ 71 ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เนื่องจากซีเรียเกรดการคามีขนาด
ผลึกใหญกวาซีเรียสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยมีคาเทากับ 43 และ 11
นาโนเมตร ตามลําดับ หรือประมาณ 4 เทา ซีเรียสังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความ
รอนมี ข นาดเล็ กกว า ส งผลให มี พื้ นที่ใ นการเกิ ดปฏิ กิริ ยาออกซิ เ ดชั นไดม ากกว าซี เรี ยเกรดทาง
การคา อีกทั้งตัวเรงปฏิกิริยาทองแดงออกไซดบนซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัว
ทางความรอน เกิ ดกราฟไฮโดรเจนรีดักชันที่อุณ หภูมิต่ํากวา ส งผลใหมีตัวเรงปฏิ กิริยาชนิดนี้ มี
ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ํากวา
การศึ กษาผลการเตรี ยมตั วเร ง ปฏิ กิริ ยา แบ ง ออกเป น 4 วิ ธี คื อ การเคลื อ บฝ ง การ
ตกตะกอนแบบพอกพูน การตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และการตกตะกอนแบบพอก
พูนคีเลทติ้งภายใตแสงยูวี พบวา การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยวิธีการตะกอนแบบพอกพูน มีความ
วองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดมากที่สุด โดยคารอยละการ
เปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดมีคาเทากับ 99 ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส
เมื่อวิเคราะหผลจาก TPR พบวา การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยวิธีการตะกอนแบบพอกพูน มี
ปริมาณพื้นที่ของพีค α หรือปริมาณไฮโดรเจนที่ใชในสวนของพีค α มากกวาการเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาโดยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูนภายใตแสงยูวี และการตกตะกอนแบบพอกพูน คีเลทติ้ง
ภายใต แ สงยู วี ส ง ผลให ทองแดงออกไซด เ กิ ดปฏิ กิริ ยากั บตั วรองรั บซี เ รี ยที่ สั ง เคราะห ขึ้ นอย าง
แข็งแรง อีกทั้งการเกิดรีดักชันของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยวิธีการตะกอนแบบพอกพูนนี้ เริ่ม
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เกิดการรีดักชันที่อุณหภูมิต่ํากวาการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีเคลือบฝง สงผลให มีความวองไว
ในการเกิดปฏิกิริยาที่ดีสูงกวา
การศึกษาผลของโปรโมเตอร 2 ชนิด โดยใชอัตราสวนโดยโมลระหวางสารโปรโมเตอรตอ
ทองแดงออกไซดเทากับ 0.5:0.5 พบวา ที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซด
ที่เทากัน ตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของ
แกสคารบอนมอนอกไซด มากกวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 อยูประมาณ 40 องศา
เซลเซียส สําหรับคารอยละการเปลี่ยนของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุด มีคาเทากับ 97 และ 85
ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาผลจากไฮโดรเจนรีดักชันพบวา ตัวเรง
ป ฏิ กิ ริ ย า 1 %Cu0.5Zn0.5O/CeO2 เ กิ ด ก า ร รี ดั ก ชั น ที่ อุ ณ ห ภู มิ ต่ํ า ก ว า ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.5La0.5O/CeO2 อีกทั้งยังมีพื้นที่ผิวที่มากกวา ดังนั้นตัวเรงปฏิกิริยา1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 จึง
มีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวา
การศึกษาอัตราสวนโดยโมลระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด ที่แตกตางกัน
โดยเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียสังเคราะห พบวา ที่
อัตราสวนระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด เทากับ 0.8:0.2 จะมีประสิทธิภาพตอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดมากที่สุด โดยมีคารอยละการเปลี่ยนแปลง
ของแกส คาร บอนมอนอกไซดมี คาเทากั บ 99 และค ารอยละการเลือกเกิ ดปฏิ กิริยากับแก ส
คารบอนมอนอกไซดเทากับ 71 ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาผลไฮโดรเจนรีดักชัน
พบวา อัตราสวนระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด เทากับ 0.8:0.2 เริ่มเกิดการรีดักชันที่
อุณหภูมิใกลเคียงกับอัตราสวน 1:0 ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ต่ํากวาอัตราสวน 0.5:0.5 และ 0:1 สงผลให
อัตราสวนระหวางทองแดงออกไซดตอสังกะสีออกไซด เทากับ 0.8:0.2 และ 1:0 มีความวองไวใน
การเกิดปฏิกิริยาที่มากกวาอัตราสวน 0.5:0.5 และ 0:1 แตอัตราสวนระหวางทองแดงออกไซดตอ
สังกะสีออกไซดเทากับ 0.8:0.2 มีพื้นที่ใตกราฟในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนรีดักชันนอยกวาเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บอั ตราส วน 1:0 ส ง ผลให คา การเลื อกเกิ ดปฏิ กิ ริ ย าของปฏิ กิริ ยาของอั ตราส ว น
0.8:0.2 มีคามากกวา 1:0
การศึกษาปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซด บนตัวเรงปฏิกิริยาที่
ปริมาณตาง ๆ คือรอยละ 1 รอยละ 5 และรอยละ 10 โดยน้ําหนัก พบวา การเพิ่มปริมาณผลรวม
ของทองแดงออกไซดแ ละสัง กะสีออกไซด เท ากั บร อยละ 5 โดยน้ําหนั ก ความวองไวต อการ
เกิ ดปฏิ กิริ ยาออกซิ เ ดชันกั บแก ส คาร บอนมอนอกไซด จ ะมีคาสูง ขึ้ น โดยที่อุณ หภูมิ เ ท ากั บ 150
องศาเซลเซียส ใหคารอยละการเปลี่ยนของแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดมีคาเทากับ 99 แตเมื่อ
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เพิ่มปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดเทากับรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ความ
วองไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแกสคารบอนมอนอกไซดกลับลดต่ําลง เนื่องจากทองแดง
ออกไซด จั บตัวกั นเป นอนุภ าคขนาดใหญ ที่ วิเคราะห ไ ด จากเทคนิ ค XRD และจากเทคนิ ค TPR
พบวาปริมาณผลรวมของทองแดงออกไซดและสังกะสีออกไซดปริมาณรอยละ 5 และรอยละ 10
โดยน้ํ า หนั ก บนตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า มี พื้ น ที่ ใ ต ก ราฟการเกิ ด ไฮโดรเจนรี ดั ก ชั น มากกว า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 สงผลใหคาการเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดมี
คาต่ํากวา
กา ร ศึ ก ษ า อิ ทธิ พ ล ข อ ง ก าร มี แ ก ส ค า ร บ อ น ไ ด อ อ กไ ซ ด น้ํ า แล ะ ก า ร มี แ ก ส
คาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า ในแก ส สภาวะขาเข า ต อ ความว อ งไวของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สังเคราะห พบวา สภาวะที่มีแกสคารบอนไดออกไซด รอยละ 15 ใหคารอยละ
การเปลี่ยนแปลงสูงสุดเทากับ 97 ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส สภาวะที่มีน้ํารอยละ 10 ใหคา
รอยละการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเทากับ 95 ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสและสภาวะที่มีอยูทั้งแกส
คารบอนไดออกไซดรอยละ 15 และน้ํารอยละ 10 ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเทากับ 92 ที่
อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เนื่องจากแกสคารบอนไดออกไซดในกระแสป อนขาเขาจะแขงขันกับ
แก ส คาร บ อนมอนอกไซด ใ นการดู ด ซั บ ลงบนพื้ น ผิ ว ของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า ส ง ผลให แ ก ส
คารบอนมอนอกไซดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดยากขึ้น สําหรับการมีอยูน้ําในกระแสปอนขาเขา
สงผลใหพื้นที่ในตําแหนงวองไวตอการเกิดปฏิกิริยามีนอยลง เนื่องจากโมเลกุลของน้ําเกิดการดูด
ซับแลวขัดขวางการเกิดปฏิกิริยา
การศึ กษาเสถี ย รภาพของตั วเร ง ปฏิ กิ ริ ยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2,สัง เคราะห พบว า ในช ว ง
สภาวะอุดมคติของตัวเรงปฏิกิริยาใหม คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคา
มากกวา 99 ตลอดเวลา 800 นาที เมื่อทําการเปลี่ยนสภาวะทดสอบเปนสภาวะจริง คารอยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาลดลงอยูที่ ประมาณ 96 และเมื่อทําการปรับปรุ ง
ความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแกสออกซิเจนแลวมาทดสอบสภาวะอุดมคติอีกครั้ง พบวา คา
รอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดมากกวา 99 เชนเดิม
5.2 ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยพบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ที่เตรียมโดยวิธีตกตะกอนแบบ
พอกพูนบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน มีความทนทานตอ
สภาวะที่ มี แ ก ส คาร บ อนไดออกไซด แ ละน้ํ า โดยให ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงแก ส
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คารบอนมอนอกไซดไมต่ํากวา 90 และเมื่อปรับปรุงความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยาที่ ผานการใช
งานแลวดวยแกสออกซิเจน ตัวเรงปฏิกิริยาสามารถแสดงความวองไวที่เทียบเทากับตัวเรงปฏิกิริยา
ใหม ซึ่งเหมาะสมกับการใชงานจริงในกระบวนการกําจัดแกสคารบอนมอนอกไซดออกจากกระแส
ไฮโดรเจนเขมขน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การคํานวณหาปริมาตรสารละลายทองแดงและสารละลายสังกะสีบนตัวเรงปฏิกิริยา
ตัวอยาง ตองการสังเคราะหสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ปริมาณ 2 กรัม
วิธีการคํานวณ :
ตัวเรงปฏิกิริยา 100 กรัม จะมี
CeO2 99 กรัม : Cu0.8Zn0.2O 1กรัม
ตัวเรงปฏิกิริยา 2 กรัม จะมี
CeO2 1.98 กรัม : Cu0.8Zn0.2O (1/1.98)*99 = 0.02
กรัม
ดังนั้นปริมาณ 1%Cu0.8Zn0.2O เทากับ 0.02 กรัม
*มวลโมเลกุลของ CuO เทากับ 79.55 และ มวลโมเลกุลของ (Cu(NO3)2.3H2O) เทากับ 241.60
*มวลโมเลกุลของ ZnO เทากับ 81.38 และ มวลโมเลกุลของ (Zn(NO3)2.4H2O) เทากับ 261.44
อัตราสวนของ

CuO
0.8
0.8*79.5
63.60

:
:
:
:

ZnO
0.2
0.2*81.38
16.28

โดยโมล
โดยน้ําหนัก

ดังนั้น Cu0.8Zn0.2O (63.60+16.28) กรัม แบงออกเปน CuO เทากับ 63.60 และ ZnO เทากับ
16.276
ถาตองการสังเคราะห 0.02 กรัม จะแบงออกเปน
-ทองแดงออกไซด (CuO) เทากับ (0.02*63.60)/ (63.60+16.28) = 0.016 กรัม
ทําการเตรียมไดจากสารละลาย Cu(NO3)2.3H2O ปริมาณ
(0.016*241.60)/79.5 = 0.049 กรัม

91
ตองใชสารละละลาย Cu(NO3)2.3H2O ความเขมขน 0.1 M ซึ่งมีปริมาตรเทากับ
(0.049*1000)/(241.60*0.1) = 2.012 มิลลิลิตร
-สังกะสีออกไซด (ZnO) เทากับ (0.02*16.28)/ (63.6+16.28) = 4.075*10-3 กรัม
ทําการเตรียมไดจากสารละลาย Zn(NO3)2.4H2O ปริมาณ
(4.075*10-3 *261.44)/81.38 = 0.013 กรัม
ตองใชสารละละลาย Zn(NO3)2.4H2O ความเขมขน 0.1 M ซึ่งมีปริมาตรเทากับ
(0.013*1000)/(261.44*0.1) = 0.497 มิลลิลิตร
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ภาคผนวก ข
การคํานวณหาคารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซด
[CO ]in  [CO ]out
100
[CO ]in

การคํานวณหาคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาของแกสคารบอนมอนอกไซด
0.5([CO ]in  [CO ]out )
 100
[O2 ]in  [O2 ]out

โดยที่

CO in = ปริมาณของแกสคารบอนมอนอกไซดกอนเกิดปฏิกิริยา (ขาเขา)
CO out = ปริมาณของแกสคารบอนมอนอกไซดหลังเกิดปฏิกิริยา (ขาออก)
[O 2 ]in
[O 2 ] out

= ปริมาณของแกสออกซิเจนกอนเกิดปฏิกิริยา (ขาเขา)
= ปริมาณของแกสออกซิเจนหลังเกิดปฏิกิริยา (ขาออก)
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ภาคผนวก ค
การคํานวณหาขนาดผลึกจากเทคนิค XRD ดวยสมการ Scherrer’s equation

Db 

K
B d cos 

โดยที่
Db = ขนาดผลึกโดยเฉลี่ย (mean crystallite diameter) มีหนวยเปน อังสตรอม (Å)

= คาคงที่ของสเคอรเรอร (Scherrer’s constant) มีคาเทากับ 0.9
 = ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ (X-ray wave length) มีคาเทากับ 1.54 อังสตรอม
Bd = ความกวางของพีค (angular width of peak) ในตําแหนงของ 2 
 = มุมที่ตกกระทบบนผิวผลึก (Bragg's angle of reflection) มีหนวยเปน องศา (degree)
K

ตัวอยาง พีค XRD เกิด ที่ 2  = 28.7 และมีคา FWHM ของพีคเทากับ 0.67
-หาคา  จาก  = 2  /2 = 28.7/2 = 14.35
แปลง  ใหอยูหนวยองศา เทากับ (14.35*(22/7))/180 = 0.250
ดังนั้น cos  มีคาเทากับ cos(0.249) = 0.9999
-หาคา

Bd

จาก ((22/7)/180)*FWHM = ((22/7)/180)*0.67 = 0.012

ดังนั้น ขนาดผลึก ( Db ) มีคาเทากับ (0.9*1.54)/(0.012*0.9999) = 115.51 Å หรือประมาณ
11.55 นาโนเมตร
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ภาคผนวก ง
การคํานวณ reduction degree จากกราฟ TPR
ตัวอยาง ตองการคํานวณ reduction degree ของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 จาก
กราฟ TPR โดยใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 0.1042 กรัมในการทดสอบ
วิธีการคํานวณ : จากขอมูลการเกิดรีดักชันเทียบกับอุณหภูมิ
Temperature
(°C)
53.26158
.
.
249.8051
250.4107
251.0061
251.6149
252.2219
.
.
.
499.5960
499.9535
500.3075

TCD
Signal
0
.
.
0.000744
0.00062
0.00062
0.00057
0.000553
.
.
.
0.001547
0.001566
0.001469

ผลบวกของดาน
คูขนาน
0
.
.
0.001364
0.00124
0.00119
0.001123
0.001116
.
.
.
0.003114
0.003035
0

สูง
0
.
.
0.605545
0.595459
0.608759
0.606995
0.603378
.
.
.
0.357483
0.354004
0

พื้นที่
area
0
.
.
0.000413
0.000369
0.000362
0.000341
0.000337
.
.
.
0.000557
0.000537
0
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จากตารางขอมูลพบวา
-พื้นที่ใตกราฟ TPR ที่คํานวณไดเทากับ 0.980704 (*)
- อุณหภูมิสูงสุด เทากับ 500.3075
- อุณหภูมิต่ําสุด เทากับ 53.26158
ดังนั้นระยะหางเทากับ 500.3075 – 53.26158 = 447.04592 (แกน X ของพื้นที่สี่เหลี่ยม)
- คา TCD signal สูงสุด เทากับ 0.093756
- คา TCD signal ต่ําสุด เทากับ 0
ดังนั้นระยะหางเทากับ 0.093756 – 0 = 0.093756 (แกน Y ของพื้นที่สี่เหลี่ยม)
- ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด เทากับ X*Y = 447.04592*0.093756 = 41.91323728 (**)
- สภาวะในการทดสอบ คือ 10%ไฮโดรเจนในอารกอน อัตราการไหล เทากับ 50.02 มิลลิลิตรตอ
นาที
ดังนั้นปริมาณไฮโดรเจนที่ใช เทากับ (10/100)*50.02 = 5.002 มิลลิลิตรตอนาที
หรือเทากับ 5.002/24000 = 0.000223 โมลตอนาที (***)
แสดงวาพี้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด 41.91323728 เทากับแกสไฮโดรเจน 0.000223 โมลตอนาที
ดังนั้นพื้นที่ใตกราฟ TPR
0.980704 เทากับแกสไฮโดรเจน 5.22x10-6 โมลตอนาที
- ไฮโดรเจนที่ใชจริง เทากับ 5.22x10-6 โมล
จากสมการการเกิดรีดักชันของทองแดงออกไซด(H2 +CuO  Cu + H2O) ดังนั้นไฮโดรเจนที่ใช
ตามทฤษฏีเทากับปริมาณทองแดงออกไซด(1:1)
ตัวเรงปฏิกิริยา 1 กรัม จะมีปริมาณ (1%) ทองแดงออกไซดเทากับ 0.01 กรัม
ในการทดลองใชตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 0.1042 กรัม ดังนั้นจะมีทองแดงออกไซดเทากับ
0.1042*0.01/1 = 1.042 x10-3 กรัม หรือเทากับ 1.042 x10-3 /79.55 = 1.31 x10-5 โมล
- ไฮโดรเจนที่ใชตามมฤษฏี เทากับ 1.31 x10-5 โมล
ดังนั้น % Reduction degree เทากับ (5.22x10-6โมล/1.31 x10-5โมล)*100 = 39.88915
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ตารางแสดงคา %reduction degree ของตัวเรงปฏิกิริยา
วิธีเตรียมตัว
วิธีเตรียมตัวเรง
ตัวเรงปฏิกิริยา
รองรับ
ปฏิกิริยา
1%CuO/CeO2
เกรดการคา
IMP
สลายตัวทาง
1%CuO/CeO2
IMP
ความรอน
สลายตัวทาง
1%CuO/CeO2
DP
ความรอน
สลายตัวทาง
1%CuO/CeO2
PD
ความรอน
สลายตัวทาง
1%CuO/CeO2
CH-PD
ความรอน
สลายตัวทาง
1%Cu0.5La0.5/CeO2
DP
ความรอน
สลายตัวทาง
1%Cu0.5Zn0.5/CeO2
DP
ความรอน
สลายตัวทาง
1%Cu0.8Zn0.2/CeO2
DP
ความรอน

%reduction degree
16.30
55.98
36.55
57.48
56.44
41.90
50.94
39.88
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เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาเมื่อมีการเติมแกสคารบอนไดออกไซดและเมื่อมีการเติม
ทั้งแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา
ผลการทดสอบเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 แสดงดังภาพที่ จ.1
โดยไดทําการแบงกราฟออกเปน 3 สภาวะจากซายไปขวา ไดแก สภาวะอุดมคติของตัวเรงปฏิกิริยา
ใหมซึ่งใชเวลาทดสอบ 120 นาที สภาวะที่มีการเติมแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งใชเวลาทดสอบ
120 นาทีและสภาวะที่มีการเติมแกสคารบอนไดออกไซดและน้ําซึ่งใชเวลาทดสอบ 120 นาที
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ภาพที่ จ.1 แสดงเสถียรภาพของตัวเรง ปฏิกิริ ยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรี ยมโดยวิ ธี การ
ตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรีย ที่มีการสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความ
รอน ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส โดยทดสอบในสภาวะอุดมคติ สภาวะมีคารบอนไดออกไซด
และสภาวะจริง โดยใชสภาวะละ 120 นาที
พบวาในชวงสภาวะอุดมคติของตัวเรงปฏิกิริยาใหมที่ใชอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ
170 องศาเซลเซียส คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาประมาณ 98-99
ตลอดเวลา 120 นาที เมื่ อ ทํ า การเปลี่ ย นสภาวะทดสอบเป น สภาวะที่ มี ก ารเติ ม แก ส
คารบอนไดออกไซด พบวาคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาลดลงอยูที่
ประมาณ 97 จากนั้ น ทํ า การเปลี่ ย นสภาวะทดสอบเป น สภาวะจริ ง โดยการเติ ม แก ส
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คารบอนไดออกไซดและน้ําและทําการปรับอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 190 องศาเซลเซียส
พบวาคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาลดลงเล็กนอยอยูที่ประมาณ 95
เสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยาเมื่อทดสอบแบบกลับไปกลับมาในสภาวะตาง ๆ ควบคูกับ
กับการนําหลับมาใชใหมในระบบปด
การทดสอบเสถี ย รภาพของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาที่ อุ ณ หภู มิ 170 องศาเซลเซี ย ส โดยศึ กษา
สภาวะแกสขาเขา แสดงดัง ภาพที่ จ.2 โดยชวงการทดสอบไดแบงเปนทั้งหมด 10 ชวงการทดสอบ
จากซายไปขวาดังนี้ คือ
1. สภาวะอุดมคติ ซึ่งใชเวลาทดสอบ 240 นาที
2. สภาวะที่มีการเติมแกสคารบอนไดออกไซดปริมาณรอยละ 15 หลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการ
ใชงานดังขอ 1 ซึ่งใชเวลาทดสอบ 360 นาที
3. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการใชงานดังขอ 2 ซึ่งใชเวลาทดสอบ 240 นาที
4. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน ซึ่งใชเวลาทดสอบ
240 นาที
5. สภาวะที่มีการเติมน้ําปริมาณรอยละ 10 หลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการใชงานดั งขอ 4 ซึ่งใช
เวลาทดสอบ 360 นาที
6. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการใชงานดังขอ 5 ซึ่งใชเวลาทดสอบ 240 นาที
7. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน ซึ่งใชเวลาทดสอบ
240 นาที
8. สภาวะที่มีการเติ มแกส คาร บอนไดออกไซด ป ริ มาณร อยละ 15 และน้ําปริม าณรอยละ 10
หลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการใชงานดังขอ 7 ซึ่งใชเวลาทดสอบ 360 นาที
9. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการใชงานดังขอ 8 ซึ่งใชเวลาทดสอบ 240 นาที
10. สภาวะอุดมคติหลังจากตัวเรงปฏิกิริยาผานการกระตุนดวยแกส ออกซิเจน ซึ่งใชเวลาทดสอบ
240 นาที
โดยเส นปะสีดําระหวาง ช วงการทดสอบ 3 ไป 4 ชวงการทดสอบ 6 ไป 7 และช วงการ
ทดสอบ 9 ไป 10 จะเปนชวงที่ ทําการกระตุนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแกสออกซิเ จนปริ มาณ 10000
สวนในลานสวน ไหลผานตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเปนเวลา 120 นาที
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ภาพที่ จ.2 กราฟแสดงเสถียรภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดยวิธีการ
ตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรียสังเคราะห ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส โดยทดสอบใน
สภาวะอุ ด มคติ สภาวะที่ มี แ ก ส คาร บ อนไดออกไซด สภาวะที่ มี น้ํ า และสภาวะที่ มี ทั้ ง แก ส
คารบอนไดออกไซดและน้ํา
ในชวงการทดสอบที่ 1 สภาวะอุดมคติ ซึ่งใชเวลาทดสอบ 240 นาที พบวาในชวงสภาวะ
อุ ด มคติ ข องตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าใหม นี้ ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงแก ส คาร บ อนมอนอกไซด จ ะมี
คาประมาณ 99 ขึ้นไป ตลอดเวลา 240 นาที เมื่อทําการเปลี่ยนสภาวะทดสอบเปนสภาวะที่มีการ
เติมแก สคาร บอนไดออกไซดซึ่ งเปนชวงการทดสอบที่ 2 พบวาค ารอยละการเปลี่ ยนแปลงแก ส
คารบอนมอนอกไซด จะมีคาลดลงอยูที่ประมาณ 94 ตลอดเวลา 360 นาที หลั งจากนั้นทํ าการ
เปลี่ยนสภาวะทดสอบเปนสภาวะอุดมคติอีกครั้งซึ่งเปนชวงการทดสอบที่ 3 พบวาคารอยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดลดลงเพียงเล็กนอยอยูที่ประมาณ 98 ตลอดเวลา 240 นาที
หลังจากนั้นทําการกระตุนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแกสออกซิเจนปริมาณ 10000 สวนในลานสวน ที่
อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเปนเวลา 120 นาที แลวทําการทดสอบในชวงการทดสอบที่ 4 เปน
สภาวะอุดมคติพบวา คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาประมาณ 99
ตลอดเวลา 240 นาที ซึ่งคลายกับการทอสอบตัวเรงปฏิกิริยาใหมในชวงทดสอบที่ 1 ซึ่งในชวงการ
ทดสอบ 4 7 และ 10 ซึ่งเปนชวงการทดสอบที่ผานการกระตุนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแกสออกซิเจน
พบวาผลการทดสอบมีคาใกลคลายกัน คือ คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะ
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มีคาประมาณ 99 สําหรับชวงการทดสอบ 5 ซึ่งเป นสภาวะที่มีการเติมน้ํา พบวาคาร อยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาลดลงอยูที่ประมาณ 97-98 ตลอดเวลา 360 นาที
และสําหรับชวงการทดสอบ 8 ซึ่งเปนสภาวะที่มีการเติมแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา พบวาคา
รอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะมีคาลดลงอยูที่ประมาณ 91-97 ตลอดเวลา
360 นาที และในชวงการทดสอบ 6 และ 9 ซึ่งเปนชวงการทดสอบในสภาวะอุดมคติ หลังจากผาน
การทดสอบในสภาวะที่มีน้ําและแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา ตามลําดับ พบวาผลการทดสอบ
มีคาใกลคลายกันกับชวงการทดสอบที่ 3 คือ คารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซด
จะลดลงเพียงเล็กนอย โดยมีคาประมาณ 98 ตลอดเวลา 240 นาที
ผลของปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยาในการทดสอบ
ผลของปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 เตรียมโดยวิธีการตกตะกอน
แบบพอกพูนบนตั วรองรับซีเรียที่ มี การสังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน การ
ทดสอบความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกส คารบอนมอนอกไซด แสดงดังภาพที่
จ.3 พบวาเมื่อปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นจาก 0.1 กรัม ไปเปน 0.2 กรัม ความวองไวในการ
เกิดปฏิกิริยาจะมีคาเพิ่มขึ้น โดยพบวาที่คารอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดที่
เทากัน ตั้งแตรอยละประมาณ 10 ขึ้นไป การใชตัวเรงปฏิกิริยาในปริมาณ 0.2 กรัมจะใชอุณหภูมิใน
การเกิ ดปฏิกิริยาที่ ต่ํากวาการใชตัวเรง ปฏิ กิริ ยาในปริม าณ 0.1 กรัม อยูประมาณ 20-40 องศา
เซลเซียส โดยที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส การใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณ 0.2 กรัม มีคารอยละ
การเปลี่ ยนแปลงของแก ส คาร บอนมอนอกไซด เท ากั บ 99 และร อยละการเลื อกเกิ ดปฏิ กิริ ย า
ออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด เทากับ 72.07 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการทดสอบตัวเรง
ปฏิกิริยาปริมาณ 0.1 กรัม ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส สําหรับการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณ
0.2 กรั ม จะให ค าร อยละการเปลี่ ยนแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด สู ง สุ ด เท ากั บ 99.5 ที่
อุ ณ หภู มิ 150 องศาเซลเซี ย ส โดยมี ค า ร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของแก ส
คารบอนมอนอกไซด เทากับ 51.24
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ภาพที่ จ.3 แสดงร อยละการเปลี่ ยนแปลงของแก ส คาร บอนมอนอกไซด บนตั วเร ง ปฏิ กิริ ย า
1%Cu0.8 Zn0.2 O/CeO2 เตรี ย มโดยวิ ธี ก ารตกตะกอนแบบพอกพู น บนตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ มี ก าร
สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยเปรียบเทียบปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยา
ในการทดสอบ เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส โดย
ใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ
1
จากภาพที่ จ.4 พบว า การใช ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ป ริ ม าณ 0.2 กรั ม ให ค า การเลื อ ก
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซด ที่ต่ํากวาการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณ 0.1
กรัม เกือบตลอดทุกชวงอุณหภูมิ ยกเวนชวงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ จ.4 แสดงร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8 Zn0.2 O/CeO2 เตรี ย มโดยวิ ธี ก ารตกตะกอนแบบพอกพู น บนตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ มี ก าร
สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยเปรียบเทียบปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยา
ในการทดสอบ เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวงระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส โดย
ใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอยละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ
1
ผลของการนําตัวเรงปฏิกิริยาไปกระตุนเพื่อนํากลับมาใชใหม
ค า ร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด แ ละค า ร อ ยละการเลื อ ก
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสคารบอนมอนอกไซดบนตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ที่
ยังไมผานการใชงานและที่ผานการใชงานแลวนํามากระตุนใหมดวยแกสออกซิเจน แสดงดังภาพที่
จ.5 และ จ.6 ตามลําดับ
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ภาพที่ จ.5 แสดงร อยละการเปลี่ ยนแปลงของแก ส คาร บอนมอนอกไซด บนตั วเร ง ปฏิ กิริ ย า
1%Cu0.8 Zn0.2 O/CeO2 เตรี ย มโดยวิ ธี ก ารตกตะกอนแบบพอกพู น บนตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ มี ก าร
สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาใหมและตัวเรง
ปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน เมื่ออุณหภูมิที่ใ ชในการเกิดปฏิกิริยาอยูในชวง
ระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส โดยใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอย
ละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1
พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวยแกสออกซิเจน มีประสิทธิภาพในการกําจัดแกส
คารบอนมอนอกไซดและมีความสามารถในการเลือกเกิดปฏิกิริยาที่ใกลเคียงกับตัวเรงปฏิกิริยา
ใหม โดยในชวงอุณหภูมิตั้งแต 50-110 องศาเซลเซียส พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวย
แกสออกซิเจน จะใหคาการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดที่ต่ํากวาตัวเรงปฏิกิริยาใหม
เล็กนอย แตหลังจากอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเปนตนไป ตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการกระตุนดวย
แกสออกซิเจน จะใหคาการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซดที่ใกลเคียงกับตัวเรงปฏิกิริยา
ใหม
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ภาพที่ จ.6 แสดงร อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด บ นตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
1%Cu0.8 Zn0.2 O/CeO2 เตรี ย มโดยวิ ธี ก ารตกตะกอนแบบพอกพู น บนตั ว รองรั บ ซี เ รี ย ที่ มี ก าร
สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน โดยเปรียบเทียบตัวเรงปฏิกิริยาใหมและตัวเรง
ปฏิ กิริ ยาที่ ผ านการกระตุ นด วยแก ส ออกซิ เ จน เมื่ ออุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นการเกิ ด ปฏิ กิริ ยาอยู ใ นช ว ง
ระหวาง 50-210 องศาเซลเซียส โดยใชสภาวะแกสขาเขา คือ ไฮโดรเจนรอยละ 40 ออกซิเจนรอย
ละ 1 และคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1
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ภาคผนวก ฉ
กราฟ XRD เปรียบเทียบระหวางตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ ตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2
เมื่อพิจารณากราฟ XRD ดังภาพที่ ฉ.1 พบวาตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.5La0.5O/CeO2 และ
1%Cu0.5Zn0.5O/CeO2 ที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนแบบพอกพูนบนซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจาก
กระบวนการสลายตัวทางความรอนจะมีลักษณะกราฟที่ไมแตกตางกัน โดยจะปรากฏพีคของซีเรีย
ที่ตําแหนง 2θ เทากับ 28.6 33.1 47.6 56.4 59.2 และ 69.5 และขนาดผลึกซีเรียของตัวเรง
ปฏิกิริยาทั้ง 2 จะอยูที่ประมาณ 12 นาโนเมตร
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ภาพที่ ฉ.1 กราฟ XRD ของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาที่ เ ตรี ยมโดยวิ ธี การตกตะกอนแบบพอกพู นบนตั ว
รองรับซีเรียสังเคราะห โดยเปรียบเทียบการมีสารโปรโมเตอร คือ แลนทานัม (La) และสังกะสี (Zn)
ในอัตราสวนโดยโมลที่เทากันกับทองแดง (Cu) ในตัวเรงปฏิกิริยา
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ภาพ SEM-EDS เปรียบเทียบระหวางตัวเรงปฏิกิริยา 1%CuO/CeO2 และตัวเรงปฏิกิริยา
1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2
รู ปร างสั ณ ฐานวิ ท ยาของตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาและการกระจายตั วของอะตอมทองแดงและ
อะตอมสั ง กะสี วิ เ คราะห ไ ด จ ากเครื่ อ ง SEM-EDS ดั ง ภาพที่ ฉ.2 โดย (ก)1%CuO/CeO2 และ
(ข) 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ตามลําดับ ที่เตรียมขึ้นโดยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูนบนตัวรองรับซีเรีย
ที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
(ก)

Cu

Element
Cu K
Zn K
Ce L
Total

Spectrum type
EDX
EDX
EDX

%Element
3.89
96.11
100.00

%Atomic
8.18
91.82
100.00
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โดยพบวาตัวรองรับซีเรียสังเคราะหที่ไดในตัวเรงปฏิกิริยาทั้งสองจะมีรูปรางไมแนนอน
และภาพการทํา mapping ดวยเครื่องกระจายพลังงาน (EDS) จะพบวา จุดสีขาวบงบอกถึงธาตุที่
เราสนใจในตัวเรงปฏิกิริยา ยกตัวยางเชนในกรณีของตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 พบวา
ธาตุที่เราสนใจบนตัวรองรับไดแก ธาตุทองแดงและสังกะสี ผลจากการทําการ mapping พบวา
ตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิดมีการกระจายตัวของธาตุที่เปน สวนวองไวที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลของ
XRD ที่ไมพบพีคของทองแดงและสังกะสีในตัวเรงปฏิกิริยา
(ข)

Cu

Zn
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Element
Spectrum type
%Element
%Atomaic
Cu K
EDX
3.55
6.72
Zn K
EDX
1.55
5.22
Ce L
EDX
94.90
88.06
Total
100.00
100.00
ภาพที่ ฉ.2 รูปรางสัณฐานวิทยาของตัวเรงปฏิกิริยาและการกระจายตัวของอะตอมทองแดงและ
อะตอมสังกะสี วิเคราะหไดจากเครื่อง SEM-EDS ของตัวเรงปฏิกิริยา (ก)1%CuO/CeO2,สังเคราะห
และ(ข) 1%Cu0.8Zn0.2O/ CeO2,สังเคราะห ตามลําดับโดยเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีตกตะกอนแบบ
พอกพูนบนตัวรองรับซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
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ตารางที่ ฉ.1 เอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยาโดยเปรียบเทียบอัตราสวนของทองแดงออกไซดตอ
สังกะสีออกไซด
ตัวเรงปฏิกิริยา
ปริมาตร ปริมาตร
พื้นที่ผิว ปริมาตรรู
วิธี
ธาตุ
ธาตุ
จําเพาะ
พรุน
เตรียม
CuO
ZnO
ขนาดรูพรุน
(ตาราง (ลูกบาศก
ตัว
ตัวเรง (รอยละ (รอยละ
(อังสตรอม)
สวนวองไว
เมตรตอ เซนติเมตร
รองรับ
ปฏิกิริยา โดย
โดย
กรัม) ตอกรัม)
น้ําหนัก) น้ําหนัก)
1%CuO
*CeO2 **DP
0.73
66.8
0.2189
131.1
1%Cu0.5Zn0.5O *CeO2 **DP
3.49
5.39
68.0
0.1173
68.9
1%Cu0.8Zn0.2O *CeO2 **DP
5.46
1.40
65.5
0.1151
70.3
1%ZnO
*CeO2 **DP
0.26
7.29
55.9
0.0986
70.6
* หมายถึง ซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
** หมายถึง การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน
คาพื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยา Cu0.8Zn0.2O บนตัวรองรับซีเรียสังเคราะห แสดงดังตารางที่
ฉ.2 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลรวมทองแดงและสังกะสีบนตัวเรงปฏิกิริยา โดยพบวาเมื่อทําการ
เพิ่มปริมาณผลรวมทองแดงและสังกะสีบนตัวเรงปฏิกิริยาขึ้นเปนรอยละ 5 และรอยละ 10 สงผล
ให คาพื้ นที่ ผิ วลดลง โดยมี ค าเท ากั บ 40.9 ตารางเมตรต อกรั ม และ 40.4 ตารางเมตรต อกรั ม
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับกราฟ XRD และกราฟ TPR ดังภาพที่ 4.20 และ 4.21 ตามลําดับ โดย
ในภาพที่ 4.20 พบว าตั วเร ง ปฏิ กิริ ยาที่ มีปริ มาณผลรวมทองแดงและสัง กะสี เ ท ากั บ รอยละ 10
ปรากฏพีคของทองแดงออกไซดเกิดขึ้นที่ตําแหนง 2θ เทากับ 35.5 และ 39 แสดงวาทองแดง
ออกไซด ใ นตั วเร ง ปฏิ กิริ ย าจั บตั ว กั นเป นก อน ส ง ผลให พื้ นที่ ผิ วสั ม ผั ส มี คา ลดน อ ยลง และเมื่ อ
พิจารณาจากกราฟ TPR ดังภาพที่ 4.21 พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีปริมาณผลรวมทองแดงและ
สังกะสี เทากับรอยละ 5 และรอยละ 10 จะปรากฏพีค γ ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 2
ชนิดนี้ เริ่มมีการจับตัวกันเปนกอนของทองแดงออกไซด สงผลใหพื้นที่ผิวสัมผัสในการเกิดปฏิกิริยา
ลดลง ดังนั้นจะใชตัวเรงปฏิกิริยา 1%Cu0.8Zn0.2O/CeO2 ในการศึกษาผลของตัวแปรอื่นตอไป
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H2 consumption (a.u.)

ตารางที่ ฉ.2 เอกลักษณของตัวเรงปฏิกิริยาโดยเปรียบเทียบอัตราสวนของทองแดงตอสังกะสี
ตัวเรงปฏิกิริยา
ปริมาตร พื้นที่ผิว
ปริมาตร
ปริมาตรรู
วิธี
ธาตุ จําเพาะ
ธาตุ CuO
พรุน
เตรียม
ZnO (ตาราง
ขนาดรูพรุน
(รอยละ
(ลูกบาศก
ตัว
ตัวเรง
(รอยละ เมตร
(อังสตรอม)
สวนวองไว
โดย
เซนติเมตร
รองรับ
ปฏิกิริยา
โดย
ตอ
น้ําหนัก)
ตอกรัม)
น้ําหนัก) กรัม)
1%Cu0.8Zn0.2O *CeO2 **DP
5.46
1.40
65.5 0.1151
70.3
5%Cu0.8Zn0.2O *CeO2 **DP
20.32
4.94
40.9 0.0696
68.2
10%Cu0.8Zn0.2O *CeO2 **DP
34.76
8.01
40.4 0.1502
148.8
* หมายถึง ซีเรียที่สังเคราะหขึ้นจากกระบวนการสลายตัวทางความรอน
** หมายถึง การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีตกตะกอนแบบพอกพูน
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ภาพที่ ฉ.3 กราฟการรีดักชันโดยใชแกสไฮโดรเจนของทองแดงออกไซด (CuO)
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H2 consumption (a.u.)

CeO2
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ภาพที่ ฉ.4 กราฟการรีดักชันโดยใชแกสไฮโดรเจนของซีเรียที่สังเคราะหจากกระบวนการสลายตัว
ทางความรอน (CeO2)
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