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Bio-oil from biomass fast pyrolysis or liquefaction usually consists of
phenolic compounds which have high oxygen content compounds (10-50 wt%).
Therefore, the oxygen in oil could be removed in the form of water via
hydrodeoxygenation (HDO). Catalysts containing W as an active element and Co as
a promoter have been used intensively for HDO process. In this present study,
unsupported W based sulfide and oxide catalysts were prepared from ammonium
tetrathiotungstate (ATTW), ammonium tungstate (ATT) and cobalt nitrate by using a
hydrothermal synthesis method involving water, organic solvent and hydrogen. The
activity of these catalysts was investigated for hydrodeoxygenation (HDO) of
phenolic compounds as the major portion of oxygenated species in bio-oil. In this
work, the HDO of phenol was carried out in a batch reactor. The results revealed that
HDO of phenol proceeded through two major pathways (hydrogenolysis and
hydrogenation) and their products were benzene, cyclohexanone, cyclohexene and
cyclohexane. Phenol conversion and product selectivity were strongly dependent on
type of promoter and HDO reaction conditions. The CoWS and CoWO catalyst with
Co/(W+Co) ratio of 0.50 displayed the highest phenol conversion and the highest
selectivity toward cyclohexane, suggesting that the HDO of phenol proceeded
through the major pathway of hydrogenation.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ชีวมวลเป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable sources) ภายในประเทศที่ได้ รับความ
สนใจอย่างมาก น ้ามันชีวภาพได้ มาจากการสลายตัวขององค์ประกอบภายในชีวมวล ทาให้ น ้ามัน
ชี ว ภาพประกอบด้ ว ยสารประกอบฟี นอลซึ่ง มี ป ริ ม าณออกซิเ จนอยู่ เ ป็ นจานวนมาก ส่ง ผลต่อ
คุณภาพนา้ มันทาให้ สมบัติของนา้ มันเปลี่ยนไป ได้ แก่ ความหนืด เสถี ยรภาพต่อ อุณหภูมิและ
ความร้ อน เป็ นต้ น จึงไม่สามารถนาน ้ามันชี วภาพมาผสมกับเชื อ้ เพลิงไฮโดรคาร์ บอนที่ใช้ อ ยู่ใน
ปั จจุบันได้ การปรั บปรุ งคุณภาพน ้ามันชี วภาพ คือ การกาจัด ออกซิเจนออกจากสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนที่มีออกซิ เจนด้ ว ยปฏิกิริย าไฮโดรดีอ อกซิจิเนชัน ซึ่งเป็ นการกาจัดออกซิเจนใน
องค์ประกอบของน ้ามันออกมาในรูปของน ้า โดยมีการใช้ แก๊ สไฮโดรเจนและตัวเร่ งปฏิกิริยาเข้ าร่ วม
ทาปฏิกิริยาด้ วย สาหรับตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ โมลิบดินัมและทังสเตนในรู ปของซัลไฟด์ และ
ออกไซด์เพราะมีความว่องไวในการทาปฏิกิริยาและการเลือกเกิดที่ดี
สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเพื่อทาให้ ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันเกิด
เร็ วขึน้ หรื อทาให้ อัตราปฏิกิริยาเร็ วขึ ้น ในงานวิจัยอื่นๆมีการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาโมลิบดินมั และ
ทังสเตนที่ไม่มีตวั รองรับมาเป็ นโมเดลในการศึกษาแบบจาลองของกลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดี
ออกซิจิเนชัน ไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน และไฮโดรจิเนชัน อีกทังได้
้ มีการนาตัวเร่ งปฏิกิริยานี ้ไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมด้ วย ในงานวิจัยนี เ้ ป็ นการศึกษาผลของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนในรู ปของ
ซัลไฟด์และออกไซด์แบบไม่มีตวั รองรับต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอล ซึ่ง
เป็ นสารโมเดลของน ้ามันชี วภาพ โดยพิจารณาจากร้ อ ยละการเปลี่ยนของฟี นอล นอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาผลของตัวส่งเสริ ม (Promoter) คือ โคบอลต์ โดยศึกษาอัตราส่วนโดยโมลของโคบอลต์
ต่อทังสเตนที่เหมาะสมในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน เนื่องจากตัวส่งเสริ มนันมี
้ สว่ นช่วยในการ
เพิ่มอัตราปฏิกิริยาด้ วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. ศึกษาการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO แบบไม่มีตวั รองรับด้ วยวิธีไฮโดรเทอร์ มลั
2. ศึกษาผลของโครงสร้ างตัวเร่ ง ปฏิกิริยา WS และ WO และตัวส่งเสริ มโคบอลต์ต่อ
ไฮโดรดิออกซิจิเนชันของฟี นอล
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลบนตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO
และวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
2. ศึกษาผลของชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา และอัตราส่วน Co/(W+Co) ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออก
ซิจิเนชัน พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาในรู ปของซัลไฟด์และออกไซด์กับตัวเร่ ง
ปฏิ กิริ ย าเชิ งการค้ า คือ ร้ อยละการเปลี่ย น (conversion) และสัด ส่ว นการเลือ ก
เกิดปฏิกิริยา (selectivity)
3. วิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO
1.4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี
3. เตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตวั รองรั บจากการสลายตัวด้ วย
ความร้ อนของแอมโมเนี ยมเตตระไทโอทังสเตต (Ammonium tetrathiotungstate:
ATTW) และ แอมโมเนียมทังสเตต (Ammonium tungstate: ATT) ตามลาดับ
4. ศึก ษาปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรดี อ อกซิ จิ เ นชั น ของฟี นอลบนตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเหลวด้ วยเทคนิ ค แก๊ สโครมาโทกราฟ (Gas
chromatography : GC)
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5. ศึกษาผลของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน คือร้ อยละการเปลี่ยน
และการเลือกเกิดปฏิกิริยา (Selectivity)
 อัตราส่วนโดยโมลของตัวส่งเสริ ม (Promoter) คือโคบอลต์ตอ่ ทังสเตนในตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
 ตัวส่งเสริ มของตัวเร่งปฏิกิริยา
 ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา
6. เปรี ยบเทียบการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาในรูปของซัลไฟด์และออกไซด์ กับตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิง
การค้ าสาหรับปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
7. วิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา
 เทคนิคการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction: XRD)
 การวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรูพรุนโดยวิธีบีอีที (Brunauer Emmett Teller: BET)
 การรี ดกั ชันแบบโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature Program Reduction: TPR)
8. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเขียนวิทยานิพนธ์
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
ได้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เหมาะสมสาหรับการกาจัดออกซิเจนออกจากสารประกอบฟี นอลได้
เพื่อประยุกต์และพัฒนาน ้ามันชีวภาพให้ สามารถนามาใช้ เป็ นพลังงานทางเลือกในอนาคตได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและวารสารปริ ทรรศน์
2.1 ชีวมวล (Biomass)
ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรี ย์ที่เป็ นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ
นามาใช้ ผลิตพลังงานได้ โดยส่วนใหญ่ มาจากของเหลือใช้ ทางกระบวนการผลิตทางการเกษตร
หรื อกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้ อย เศษไม้ กากปาล์ม
ทลายปาล์ม กากมันสาปะหลัง ซังข้ าวโพด กะลามะพร้ าว น ้ามันมะพร้ าว และส่าเหล้ า รวมถึงสิ่ง
ปฏิกลู ของสัตว์ ชีวมวลสามารถเปลีย่ นเป็ นพลังงานได้ โดยในขันตอนของการเจริ
้
ญเติบโตนันพื
้ ชใช้
คาร์ บอนไดออกไซด์และน ้าและเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยผ่าน กระบวนการสังเคราะห์
แสงได้ ออกมาเป็ นแป้งและน ้าตาล แล้ วกักเก็บไว้ ตามส่วนต่างๆของพืช การนาพืชมาเป็ นเชื ้อเพลิง
จึงได้ พลังงานดังกล่าวออกมา และปล่อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์กลับคืนสูบ่ รรยากาศ วนเวียน
เป็ นวัฏจักร นัน่ คือชีวมวลสามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานเป็ นเชื ้อเพลิงได้ ซึ่งการใช้ ประโยชน์จาก
พลังงานชีวมวล สามารถใช้ ได้ ทงในรู
ั ้ ปของพลังงานความร้ อน ไอน ้า หรื อผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้า
หรื อเป็ นสารตังต้
้ นในการเตรี ยมสังเคราะห์สารเคมีหรื อน ้ามันสังเคราะห์ [1]

ภาพที่ 2.1 แหล่งพลังงานหมุนเวียนของชีวมวล [2]
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ชี วมวล มี อยู่ทั่วไปในประเทศไทย การนาชี วมวลมาใช้ จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศในการนาเข้ าเชือ้ เพลิงและสร้ างรายได้ ให้ กับคนท้ องถิ่น นอกจากนี ้การผลิตพลังงาน
จากเชื ้อเพลิงชีวมวลด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะและไม่สร้ างสภาวะเรื อน
กระจก เนื่องจากการปลูกทดแทนทาให้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เกิดการหมุนเวียนและไม่มี การ
ปลดปล่อยเพิ่มเติม ในปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกได้ ให้ ความสนใจชีวมวลเพื่อนามาใช้ เป็ นแหล่ง
พลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี ้ [3]
1. ชีวมวลเป็ นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวนั หมดไป เพราะวงจรการผลิตชีวมวลคือวงจรของ
พืชที่มีระยะเวลาสัน้ ต่างจากน ้ามันหรื อถ่านหินที่ต้องอาศัยการทับถมกันเป็ นเวลาหลายล้ านปี
2. ชี วมวลสามารถผลิตได้ ภายในประเทศ เกษตรกรจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการจาหน่าย
ชีวมวลสูผ่ ้ ใู ช้ และยังช่วยลดการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศได้ อีกด้ วย
3. ชีวมวลมีปริ มาณกามะถัน ไนโตรเจน และโลหะต่ากว่าเชื ้อเพลิงฟอสซิลมาก
4. การใช้ ชี ว มวลในการผลิ ต ความร้ อนหรื อ ไฟฟ้ าจะไม่ เ พิ่ ม ปริ ม าณสุ ท ธิ ข องก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศโลก ในกรณีที่มีการผลิตชีวมวลขึ ้นมาเพื่อทดแทนชีวมวลที่ได้
ใช้ ไป เพราะทาให้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกหมุนเวียนมาใช้ ในชีวมวลที่ผลิตใหม่เท่ากับปริ มาณ
ก๊ าซที่ถกู ผลิตจากการเผาไหม้ ชีวมวลนันๆ
้ เนื่องจากพืชต้ องหายใจเพื่อเอาก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เข้ าไปใช้ ในการเจริ ญเติบโต
จากเหตุผลดังกล่าวชีวมวลจึงได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางและนามาใช้ เป็ นพลังงาน
ทางเลือกเพื่อนามาผลิตพลังงานต่อไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)
เป็ นหน่วยงานของรัฐที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อปฏิบตั ิภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริ หารจัดการพลังงาน
อย่า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมอย่า งยั่ง ยื น ซึ่ง เป็ น
หน่วยงานหลักของประเทศไทยในด้ านพลังงานหมุนเวียน ได้ ทาการสารวจศักยภาพของวัสดุเหลือ
ใช้ ทางการเกษตรของพืช 8 ชนิดหลักของประเทศ ดังตารางที่ 2.1 โดยได้ พิจารณาถึงความเป็ นไป
ได้ ในการเก็บหรื อนาวัสดุเหล่านันกลั
้ บมาใช้ ตามสภาพความเป็ นจริ ง พบว่า ในปี 2552 ประเทศ
ไทยมีปริ มาณวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรรวม 145 ล้ านตัน มีการนาไปใช้ งานเป็ นเชื ้อเพลิงและ
อื่นๆ ซึง่ ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ถกู นามาใช้ และมีศกั ยภาพในการให้ พลังงานนันมี
้ สงู ถึง 59 ล้ านตัน พบว่าใน
ปี 2552 เพียงปี เดียว ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานชี วมวลสูงถึง 504×109 เมกะจูล
เทียบเท่ากับพลังงานความร้ อนที่ได้ จากน ้ามันดีเซลหมุนเร็ วปริ มาณ 13,840 ล้ านลิตร (ในปี 2552
ประเทศไทยใช้ น ้ามันดีเซลทังปี
้ รวม 18,114 ล้ านลิตร) [4]
โดยส่วนเหลือจากอ้ อย เช่น ชานอ้ อย ยอดและใบอ้ อย แกลบและฟางข้ าว และส่วนลาต้ น
และเหง้ าของมันสาปะหลัง จัดเป็ นกลุม่ ชีวมวลที่มีสดั ส่วนสูงที่สดุ คิดเป็ น 88% ของศักยภาพชี ว
มวลทังหมดของประเทศ
้
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้าจากชีวมวลแล้ วไม่ต่ากว่า 20 ราย
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ซึ่งจะพบในภาคอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ กากอ้ อ ยและแกลบเป็ นเชื อ้ เพลิงหลัก เช่น โรงงาน
น ้าตาล และโรงสีข้าว [5]
ตารางที่ 2.1 การประเมินศักยภาพชีวมวลเชิงพื ้นที่ของประเทศไทยปี 2552 [6-10]
ชนิด
1. อ้ อย

ชีวมวล
ชานอ้ อย
ยอดและใบ

2. ข้ าว

แกลบ
ฟางข้ าว

3. ถัว่ เหลือง

ต้ น/เปลือก/
ใบ

4. ข้ าวโพด

ซัง
ลาต้ น

5. ปาล์มน ้ามัน

ผลผลิต
(x103
กิโลกรัม)

กะลา

ลาต้ น
เหง้ า

7. มะพร้ าว

14.4

60,347.4

1,428.5

13,439,727

17.39

233,716.9

5,532.5

3,510,598

14.27

50,096.3

1,185.9

25,646,547

10.24

262,620.7

6,216.7

170,383

19.44

3,312.4

78.4

584,539

18.04

10,545.1

249.6

2,758,777

18.04

49,768.3

1,178.1

1,024,868

17.86

18,304.2

433.3

162,970

17.62

2,871.5

68.0

38,959

18.46

719.2

17.0

2,203,740

9.83

21,824.2

516.6

2,439,236

18.42

44,930.7

1,063.6

1,834,466

18.42

33,790.9

799.9

628990

15.4

9686.5

229.3

464250

16.23

7534.8

178.4

128936

17.93

2311.8

54.7

3,090,280

312,118

14.98

4,675.5

110.7

145,853,073

59,539,905

504,339.4

11,938.7

66,816,446

31,508,364
190,480
4,616,119

8,162,379

30,088,025

ก้ าน
กาบ

1,380,980

กะลา
8. ไม้ ยางพารา
รวมทัง้ หมด

กิ่ง/ก้ าน

4,190,794

ศักยภาพพลังงาน
(4.22x107 เมกะจูล)

ก้ าน
6. มันสาปะหลัง

ค่ าความร้ อน
(เมกะจูล/
กิโลกรัม)

(x106 เมกะจูล)

ทะลายเปล่า
ใย

ปริมาณชีวมวล
เหลือใช้
(x103 กิโลกรัม)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน www.dede.go.th

พลังงานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง พลังงานที่ได้ จากชีวมวลชนิดต่างๆ ดังที่กล่าว
แล้ วข้ างต้ น โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็ นพลังงานรูปแบบต่างๆ มีดงั นี ้คือ [7]
1. การเผาไหม้ โดยตรง (Combustion) เมื่อชีวมวลมาเผา จะได้ ความร้ อนออกมาตามค่า
ความร้ อนของชนิดชีวมวล ความร้ อนที่ได้ จากการเผาสามารถนาไปใช้ ในการผลิตไอน ้าที่มีอุณหภูมิ
และความดันสูงไอน ้านี ้จะถูกนาไปขับกังหันไอน ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่ อไป ตัวอย่างชีวมวลประเภทนี ้
คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม้
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2. การผลิตก๊ าซ (Gasification) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนเชื ้อเพลิงแข็งหรื อชีวมวลให้ เป็ น
แก๊ สเชือ้ เพลิง เรี ยกว่าแก๊ สชี วภาพ (Biogas) มี องค์ ประกอบของแก๊ สมีเทน แก๊ สไฮโดรเจน แก๊ ส
คาร์ บอนมอนอกไซด์ สามารถนาไปใช้ สาหรับกังหันแก๊ ส (Gas turbine)
3. การหมัก (Fermentation) เป็ นการนาชีวมวลมาหมักด้ วยแบคทีเรี ยในสภาวะไร้ อากาศ
ชีวมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตัว เกิดแก๊ สชีวภาพ (Biogas) ที่มีองค์ประกอบของแก๊ สมีเทนและ
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ แก๊ สมี เทนใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิงในเครื่ อ งยนต์สาหรั บผลิตไฟฟ้า นอกจากนี ้
สามารถใช้ ขยะอินทรี ย์ชุมชน มูลสัตว์ น ้าเสียจากชุมชนหรื ออุตสาหกรรมเกษตร เป็ นแหล่งวัตถุดิบ
ชีวมวลได้
4. การผลิตเชื ้อเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการที่ใช้ ผลิตดังนี ้
ก) กระบวนการทางชี วภาพ ทาการย่อ ยสลายแป้ง น ้าตาล และเซลลูโลสจากพืชทาง
การเกษตร เช่น อ้ อย มันสาปะหลัง ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ างหวาน กากน ้าตาล และเศษลาต้ นอ้ อย ให้ เป็ น
เอทานอล เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงเหลวในเครื่ องยนต์เบนซิน
ข) กระบวนการทางฟิ สกิ ส์และเคมี โดยสกัดน ้ามันออกจากพืชน ้ามัน จากนันน
้ าน ้ามันที่
ได้ ไปผ่านกระบวนการทรานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน่ (transesterification) เพื่อผลิตเป็ นไบโอดีเซล
ค) กระบวนการใช้ ความร้ อนสูง เช่นกระบวนการไพโรไลซิส เมื่ อวัสดุทางการเกษตรได้
ความร้ อนสูงในสภาพไร้ ออกซิเจน จะเกิดการสลายตัว เกิดเป็ นเชื ้อเพลิงในรู ปของเหลวและแก๊ ส
ผสมกัน
สาหรับเทคโนโลยีในการแปรรู ปชีวมวลให้ เป็ นแหล่งพลังงานกระทาได้ 2 รู ปแบบคือ [810]
1. กระบวนการเปลีย่ นองค์ประกอบทางชีวเคมี (Biochemical conversion process) เช่น
การหมัก (fermentation) โดยใช้ การย่อยสลายแบบไม่ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic digestion)
2. กระบวนการเปลี่ ย นองค์ ป ระกอบทางเคมี โ ดยใช้ ความร้ อน (Thermochemical
conversion process) สามารถจาแนกออกเป็ นกระบวนการย่อยได้ อีก 4 กระบวนการ คือ
ก) กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) คือการย่อยสลายโมเลกุลด้ วยความร้ อนใน
บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจนเพื่อผลิตก๊ าซและน ้ามัน
ข) กระบวนการทาให้ เป็ นของเหลว (Liquefaction) คือ การย่อ ยสลายโมเลกุลด้ วย
ความร้ อนร่วมกับการใช้ ตวั ทาละลายเพื่อผลิตน ้ามันเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก
ค) กระบวนการแกซิฟิเคชัน (Gasification) คือการย่อยสลายโมเลกุลด้ วยความร้ อน
เพื่อผลิตก๊ าซสังเคราะห์คือ ก๊ าซไฮโดรเจนและก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์
ง) กระบวนการเผาไหม้ (Combustion) คือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรวดเร็ ว
ของเชื ้อเพลิงประกอบด้ วย การเกิดความร้ อนหรื อความร้ อนและแสงสว่าง การเผา
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ไหม้ ของเชือ้ เพลิงที่สมบูรณ์ จะเป็ นไปได้ ก็ต่อ เมื่อ มีปริ มาณออกซิเจนเติมให้ อย่าง
เพียงพอ
ลักษณะความแตกต่างของแต่ละกระบวนการนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ภาวะที่ใช้ ในการดาเนินการและ
วัตถุประสงค์ หรื อผลิตภัณ ฑ์ หลักที่ต้อ งการ กระบวนการเปลี่ยนองค์ ประกอบทางชี วเคมี เป็ น
กระบวนการที่ ใ ช้ ภ าวะในการด าเนิ น งานที่ รุ น แรงน้ อ ยกว่า เมื่ อ เที ย บกับ กระบวนการเปลี่ย น
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ ความร้ อน แต่วิธีการนี ้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ
ทางเคมีของชีวมวล ทาให้ กระบวนการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ พลังงานความร้ อนมี
ความน่า สนใจมากกว่าทัง้ ในแง่ข องปริ ม าณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ไ ด้ ซึ่ง จะทาให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีความหลากหลายกว่ากระบวนการเปลีย่ นองค์ประกอบทางชีวเคมี
2.2 นา้ มันชีวภาพ (Bio-oil) [11-14, 18-20]
น ้ามันชี วภาพเป็ นเชือ้ เพลิงที่สามารถใช้ ระบบการจัดเก็บ การนามาใช้ และการขนส่ง
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทัว่ ไป และสามารถนามาใช้ ได้ กับเครื่ องกังหันก๊ าซ เครื่ องยนต์
ดีเซล และหม้ อไอนา้ นอกจากนี ใ้ นการเผาไหม้ น ้ามันชี วภาพยังไม่ก่อ ให้ เ กิ ดก๊ าซเรื อ นกระจก
เนื่องจากไม่มีการปล่อยก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ส่วนการปล่อยก๊ าซไนโตรเจนออกไซต์ มีปริ มาณที่
น้ อยกว่าน ้ามันดีเซล จึงนับได้ วา่ น ้ามันชีวภาพเป็ นเชื ้อเพลิงที่สะอาด น ้ามันชีวภาพเป็ นของผสมที่
ประกอบด้ วยโมเลกุลหลายขนาดซึ่งมาจากการสลายตัวขององค์ ประกอบภายในชี วมวล ได้ แก่
เซลลูโ ลส เฮมิ เ ซลลูโลส และลิกนิ น จึ ง ท าให้ ส่ว นประกอบของน า้ มัน ชี ว ภาพคล้ า ยกับ น า้ มัน
ปิ โตรเลียมทั่วไป มี ลกั ษณะเป็ นของเหลวสีน ้าตาลเข้ มและมี กลิ่น ฉุนเหมื อ นควัน ประกอบด้ วย
สารเคมีหลายชนิดและสารประกอบออกซิจิเนต โดยสมบัติของน ้ามันชีวภาพนันค่
้ อนข้ างแตกต่าง
จากน ้ามันปิ โตรเลียม เพราะองค์ประกอบทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.2 และ
สามารถอธิบาย ดังนี ้
1. ปริมาณออกซิเจน น ้ามันชีวภาพนันมี
้ ปริ มาณออกซิเจนร้ อยละ 35-40 โดยมวล แทรก
อยู่ในรู ปของสารประกอบมากมายในน ้ามันชีวภาพ ขึ ้นกับชนิดของชีวมวลและความรุ นแรงของ
กระบวนการผลิต (อุณหภูมิ, เวลาของปฏิกิริยา และอัตราการให้ ความร้ อน) ออกซิเจนที่แทรกตัว
อยูใ่ นสารประกอบต่างๆของน ้ามันชีวภาพนัน้ เป็ นเหตุผลเบื ้องต้ น ที่ทาให้ สมบัติของน ้ามันชีวภาพ
ต่างจากน ้ามันปิ โตรเลียม ปริ มาณออกซิเจนที่สงู นันส่
้ งผลให้ ค่าความร้ อนของน ้ามันลดลงต่ากว่ า
ร้ อยละ 50 ของน ้ามันเชื ้อเพลิงทางการค้ า และไม่สามารถนามาผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงทัว่ ไปได้
ปริ มาณของสารประกอบออกซิเจนนัน้ ขึ ้นอยู่กับแหล่งกาเนิดของสารที่ป้อนเข้ า ดังแสดง
ในตารางที่ 2.3 โดยสารที่ป้อนเข้ าคือ น ้ามันดิบ แนฟทาจากถ่านหิน หินน ้ามัน และน ้ามันชีวภาพ
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พบว่าในนา้ มันชี วภาพนัน้ มี ป ริ ม าณของออกซิเ จนที่ สูงอย่า งชัด เจนเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับสารที่
ป้อนเข้ าตัวอื่นๆ
ตารางที่ 2.2 สมบัติของน ้ามันชีวภาพจากไพโรไลซิสไม้ และน ้ามันเชื ้อเพลิงหนัก [11]
สมบัตทิ างกายภาพ
ความชื ้น (ร้ อยละโดยมวล)
ค่าความเป็ นกรด
ค่าความถ่วงจาเพาะ
องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (ร้ อยละโดยมวล)
คาร์ บอน
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
ไนโตรเจน
เถ้ า
ค่าความร้ อน (เมกะจูลต่อกิโลกรัม)
ค่าความหนืดที่ 50 องศาเซลเซียส (เซนติพอยซ์)
ของแข็ง (ร้ อยละโดยมวล)
กากที่เหลือจากการกลัน่ (ร้ อยละโดยมวล)

น ้ามันชีวภาพ
15-30
2.5
1.2

น ้ามันเชื ้อเพลิงหนัก
0.1
0.94

54-58
5.5-7.0
35-40
0-0.2
0-0.2
16-19
40-100
0.2-1
มากกว่า 50

85
11
1.0
0.3
0.1
40
180
1
1

2. ปริ มาณนา้ น ้าในน ้ามันชีวภาพมีประมาณร้ อยละ 20–25 โดยมวล มาจากชีวมวลที่
ป้อนเข้ าไปและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการกาจัดน ้าออกระหว่างกระบวนการผลิต ดังนันปริ
้ มาณ
น ้าขึ ้นกับชนิดชีวมวลและภาวะที่ใช้ ปริ มาณน ้าที่เกิดขึ ้นนัน้ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียต่อสมบัติน ้ามัน
ชีวภาพ ข้ อดีคือน ้าทาให้ คา่ ความร้ อนและอุณหภูมิในการลุกไหม้ ของน ้ามันชีวภาพต่าลง แต่มีสว่ น
ช่วยในการเพิ่มความล่าช้ าในการจุ ดติดไฟและบางกรณี ช่วยลดอัตราการเผาไหม้ เมื่อ เทียบกับ
น ้ามันดีเซล ส่วนข้ อเสียคือน ้าช่วยลดความหนืดของน ้ามันลงซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการเผาไหม้ ใน
เครื่ องยนต์ดีเซลและทาให้ ลดปริ มาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์อีกด้ วย
3. ความหนื ดและอายุการใช้ งาน ความหนืดของน ้ามันชี วภาพอยู่ในช่วงกว้ างขึ ้นกับ
ชนิดชีวมวลและภาวะการผลิต โดยเฉพาะประสิทธิ ภาพของสารประกอบที่มีจุดเดือดต่าภายใน
นา้ มันชี ว ภาพนัน้ ช่ วยลดอุณ ภูมิที่ สูง ลงได้ เร็ วกว่าน ้ามันปิ โตรเลียม เมื่ อ ทาการให้ ความร้ อนที่
อุณหภูมิปานกลางจะสามารถสูบออกได้ ง่าย แต่ข้อเสียของน ้ามันชีวภาพนัน้ เมื่อเก็ บไว้ หรื อใช้ ที่
อุ ณ หภูมิ สูง ค่า ความหนื ด จะสูง ขึน้ ตามเวลา เป็ นผลมาจากสารประกอบของน า้ มัน ชี ว ภาพ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกันเกิดการรวมตัวเป็ นโมเลกุลขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยังทาปฏิกิริย า
กับออกซิเจนในอากาศด้ วย
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4. การกัดกร่ อน น ้ามันชีวภาพประกอบด้ วยกรดอินทรี ย์มากมาย โดยเฉพาะกรดอะซิติก
และฟอร์ มิก ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ค่าความเป็ นกรด 2-3 ซึง่ สารประกอบเหล่านี ้จะหลอมละลาย
ในอุณหภูมิต่า และจะติดอยู่ในระบบท่อ ทาให้ เกิ ดการกัดกร่ อ นวัสดุภายในเครื่ องยนต์ เช่น ท่อ
คาร์ บอน และอะลูมิเนียม เป็ นต้ น
ตารางที่ 2.3 องค์ประกอบของสารที่ป้อนสาหรับปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน [12]
น ้ามันดิบ
คาร์ บอน
ไฮโดรเจน
ไฮโดรเจน/คาร์ บอน
ซัลเฟอร์
ไนโตรเจน
ออกซิเจน

85.2
12.8
1.8
1.8
0.1
0.1

แนฟทา
จากถ่านหิน
85.2
9.6
1.4
0.1
0.5
4.7

หินน ้ามัน
85.9
11.0
1.5
0.5
1.4
1.2

น ้ามันชีวภาพ
ลิควิแฟกชัน
ไพโรไลซิส
74.8
45.3
8
7.5
1.3
2.0
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
16.6
46.9

จากข้ อมูลดังกล่าวจะพบว่า น ้ามันชีวภาพมี ทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียแตกต่างกันไปขึ ้นกับการ
นาไปใช้ ถ้ าพิจารณาข้ อเสียของน ้ามันชีวภาพนัน้ ส่วนสาคัญคือปริ มาณออกซิเจนที่มากส่งผลต่อ
คุณภาพน ้ามันชีวภาพ ค่าความหนืดที่สงู ค่าความร้ อนและความเสถียรทางเคมีต่า มีฤทธิ์ กัดกร่ อน
และไม่สามารถนามาผสมกับเชื ้อเพลิงไฮโดรคาร์ บอนได้ ดังนันการก
้
าจัดออกซิเจนออกจากน ้ามัน
ชีวภาพนันจึ
้ งเป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจในการปรับปรุงคุณภาพน ้ามัน
นอกจากนี ้ งานวิจยั ต่างๆ [13-14, 18-20] ได้ กล่าวถึงการเกิดสารประกอบของฟี นอลซึ่งมี
ออกซิเจนเป็ นองค์ ประกอบในน ้ามันชีวภาพที่ค่อนข้ างมากและการสกัดแยกสารประกอบ ฟี นอ
ลออกมานันท
้ าได้ ค่อนข้ างยากมาก จึงทาให้ มีการนาสารประกอบฟี นอลเป็ นโมเดลน ้ามัน (Oil
model) ในการศึกษาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพน ้ามัน โดยปฏิกิริยาเป็ นที่สนใจในการกาจัดออกซิเจน
ออกจากน ้ามันชีวภาพคือ ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันซึง่ เป็ นปฏิกิริยาที่ใช้ อยูใ่ นอุตสาหกรรม
2.3 ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน (Hydrodeoxygenation)
กระบวนการแตกโมเลกุ ล โดยใช้ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและไฮโดรเจนร่ ว ม (Catalytic
hydroprocessing) ถูก นามาใช้ ใ นโรงงานอุต สาหกรรมเพื่ อ ก าจัด กามะถัน และไนโตรเจนใน
ปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชันและปฏิกิริยาไฮโดรดีไนโตรจิ เนชันในเชื ้อเพลิงมากกว่าการกาจัด
ออกซิเจนในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน เพราะกามะถันและไนโตรเจนส่งผลเสียต่อ ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยามาก อย่างไรก็ตาม เชื ้อเพลิงในปั จจุบนั โดยเฉพาะน ้ามันชีวภาพนันมี
้ ปริ มาณออกซิเจนที่
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ค่อนข้ างสูง ดังนันการน
้
าปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน มาลดปริ มาณออกซิเจนนันเป็
้ นสิ่งสาคัญ
สาหรับการปรับปรุ งคุณภาพน ้ามันชีวภาพ [15-16] ตารางที่ 2.4 แสดงการเปรี ยบเทียบน ้ามัน
ชีวภาพก่อนและหลังปรับปรุงคุณภาพ
ตารางที่ 2.4 สมบัติของน ้ามันชีวภาพและน ้ามันชีวภาพที่ผา่ นปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน [17]
ลิ ค วิ แ ฟกชั น แบบ ไพโรไลซิ ส แบบ น า้ มัน ชี ว ภาพที่ ผ่ า นปฏิ กิ ริ ย า
ความดันสูง
เร็ว
ไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
การวิเคราะห์ธาตุ
คาร์ บอน (ร้ อยละโดยมวล)
ไฮโดรเจน (ร้ อยละโดยมวล)
ออกซิเจน (ร้ อยละโดยมวล)
กามะถัน (ร้ อยละโดยมวล)
อัตราส่วนไฮโดรเจน/
คาร์ บอน(แห้ ง)
ความหนาแน่น
(กรัมต่อมิลลิลติ ร)
ความชื ้น (ร้ อยละโดยมวล)
ค่าความร้ อน
(เมกะจูลต่อกิโลกรัม)
ค่าความหนืด (เซนติพอยซ์)
ช่วงการกลัน่ (ร้ อยละโดยมวล)
IBP-225 องศาเซลเซียส
225-350 องศาเซลเซียส

72.6
8.0
16.3
<45
1.21

43.5
7.3
49.2
29.0
1.23

85.3-89.2
10.5-14.1
0.0-0.7
0.005
1.40-1.97

1.15

24.8

0.796-0.926

5.1
35.7

24.8
22.6

0.001-0.008
42.3-45.3

15,000 (60oC)

59 (40oC)

1.0-4.6 (23oC)

8
32

44
coked

97-36
0-41

ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันต้ องทาที่ภาวะอุณหภูมิและความดันสูงและมีการใช้ ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยาร่ วมด้ วย [17-18] หลักการทางานของปฏิกิริยาไฮโดรดี อ อกซิจิเนชัน คือ การใช้ แก๊ ส
ไฮโดรเจนร่วมด้ วย เพื่อให้ ไฮโดรเจนไปรวมตัวกับออกซิเจนหลุดออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา
ในรู ปของนา้ ปฏิกิริยานีม้ ักเกิดขึ ้นพร้ อ มกับปฏิกิริยาอื่ นด้ วย คือ ไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน (HDS)
ไฮโดรดีไนโตรจิเนชัน (HDN) และไฮโดรจิเนชัน (HYD) ในการผลิตเชื ้อเพลิงทัว่ ไป โดยกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลนันเกิ
้ ดจากสองปฏิกิริยาหลัก [20-23]
ดังนี ้
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1. ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของวงอะโรมาติกทาให้ เกิดสารมัธยันต์ (Intermediate) และเกิด
การกาจัดออกซิเจนออกไปตามลาดับ
2. ปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสเป็ นการกาจัดออกซิเจนออกโดยตรง ด้ วยการเติมไฮโดรเจนที่
พันธะระหว่างคาร์ บอนตาแหน่งอะโรมาติกและออกซิเจน
กลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดี ออกซิจิเนชันของฟี นอลดังภาพที่ 2.2 พบว่าในส่วนแรกฟี
นอลเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ โ นไลซิ ส โดยตรงได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นเบนซี น ส่ว นที่ ส องนัน้ ฟี นอล
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันภายในวงอะโรมาติกเกิดสารมัธยันต์คือ ไซโคลเฮกซานอล หลังจากนัน้
เกิดการกาจัดออกซิเจนออกจากโมเลกุลอย่างรวดเร็ วได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นไซโคลเฮกซีนและไซโคลเฮ
กเซน ตามลาดับ นอกจากนี ้ สารประกอบฟี นอลแต่ละตัวนันมี
้ กลไกการเกิดปฏิกิริยาโดยอาศัย
ปฏิกิริยาหลักเหมื อนกัน แต่ให้ ผลิตภัณฑ์หลักที่แตกต่างกันขึ ้นกับหมู่ฟังก์ ชันของสารประกอบฟี
นอลเอง ถ้ าสารประกอบฟี นอลมีหมู่ฟังก์ ชันที่หลากหลายก็จะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ หลากหลาย
ด้ วยเช่นกัน

ภาพที่ 2.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล [19]
2.4 การเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ [24]
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ กนั มากในอุตสาหกรรมคือ ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ โดยทัว่ ไปมีสถานะ
เป็ นของแข็ง ใช้ เร่งปฏิกิริยาที่มีสารตังต้
้ นเป็ นของเหลวหรื อแก๊ ส ตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็งนันมี
้ ความ
แข็งแรงเชิงกล ทนทานต่อความดันและอุณหภูมิสงู สามารถแยกสารตังต้
้ นและผลิตภัณฑ์ได้ งา่ ย
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ก) องค์ ประกอบของตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
ตัวเร่ งปฏิกิริยาส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก คือสารว่องไวเพื่อ ช่วยให้ ทา
ปฏิกิริยา (Active component) และตัวรองรั บ (Support) หรื อ ตัวพา (Carrier) มักเป็ นวัสดุที่มี
พื ้นที่ผิวสูงเพื่อให้ เกิดการง่ายต่อการกระจายตัวของสารว่องไวในการทาปฏิกิริย ามากขึ ้น แต่บาง
ตัวเร่งปฏิกิริยาอาจมีเพียงสารว่องไวเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างสารว่องไวและปฏิกิริยาที่เร่ งแสดงดัง
ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างสารว่องไวและปฏิกิริยาที่เร่ง [24]
สารกัมมันต์
โลหะ

ออกไซด์

ซัลไฟด์
คาร์ ไบด์

ธาตุ/สารประกอบ
ปฏิกิริยาที่เร่ง
Fe, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, Hydrodeoxygenation, steam reforming, hydrocarbon
Pd, Ir, Pt, Au
reforming, dehydrogenation, synthesis ammonia,
Fischer-Tropsch, oxidations
ออกไซด์ของ V, Mu, Fe, Complete and partial oxidation of hydrocarbons and
Cu, Mo, W, rare earth, CO, acid-catalyzed reactions (e.g. cracking,
Al, Si, Sn, Pb, Bi
isomerization, alkylation), methanol synthesis
ซัลไฟด์ของ Co, Mo, W, Hydrotreating (hydrodesulfurization, hydrodenitrogenaNi
tion, hydrodeoxygenation), hydrogenation
คาร์ ไบด์ของ Fe, Mo, W Hydrogenation, Fischer-Tropsch synthesis

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างของตัวรองรับและตัวส่งเสริ ม [24]
องค์ประกอบ
ชนิดของวัสดุ
ตัวรองรับ metal oxides
metal oxides
stable, high surface area
metal oxides, carbons
ตัวส่งเสริ ม

metal sulfides

ตัวอย่าง
Transition metal and Group lllS (Al2O3, SiO2, MgO, TiO2)
Alkali or alkaline earth (K2O, PbO)
Group lllA, alkaline earth and transition metal oxides
(Al2O3, SiO2, MgO) zeolites and activated carbon,
transition metal oxides (MoO2, CuO)
Transition metal sulfides (MoS2, Ni3S2)

ตัวเร่ งปฏิกิริยาบางตัวอาจมีอ งค์ ประกอบที่ช่วยส่งเสริ มการเร่ งปฏิกิริยาให้ ดีขึ ้นเรี ยกว่า
ตัวส่งเสริ ม (Promoter) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสารที่ใส่ลงไปในปริ มาณน้ อยเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมี
หรื อกายภาพของสารว่องไวหรื อตัวรองรับ ซึ่งอาจเพิ่ม แอกทีวิตี (Activity) การเลือกเกิดปฏิกิริยา
(Selectivity) และเสถี ยรภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา ตัวอย่างของตัวรองรับและตัวส่งเสริ มแสดงดัง
ตารางที่ 2.6
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1. สารว่ องไว นอกจากตัวอย่างในตารางที่ 2.5 สารว่องไวยังสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่
ตามหน้ าที่หลัก ได้ แก่
- โลหะ มีความสามารถในการเร่ งปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ปฏิกิริยาไฮโดรจิ โนไลซิส และ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ตัวอย่างคือ นิกเกิล แพลเลเดียม แพลทินมั ทองแดง และเงิน การที่
โลหะเร่งปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ เพราะโมเลกุลของแก๊ สไฮโดรเจนถูกดูดซับแบบแตกตัว
บนโลหะเหล่านี ้ได้ และเกิดปฏิกิริยาได้ ทนั ที
- โลหะออกไซด์ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วนและปฏิกิริยา
รี ด็อกได้ เช่น สารประกอบเชิงซ้ อนของโมลิบเดต (Molybdate) และออกไซด์ของโลหะ
ผสม ออกไซด์ ประเภทนี ้มี โครงสร้ างเป็ นไอออนิกซึ่งมี จานวนออกซิเจนไม่แน่นอน ซึ่ง
ออกซิเจนเคลือ่ นย้ ายออกจากโครงผลึกได้ อีกกลุม่ คือกลุม่ ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เร่ งปฏิกิริยา
การดึงไฮโดรเจนออก ได้ แก่ Fe2O3, ZnO, Cr2O3/Al2O3 สาหรับตัวเร่ งปฏิกิริยากลุม่ นี ้
ออกซิเจนสามารถจับอยู่กับโลหะอย่างแข็งแรงและจะต้ องไม่ถูกรี ดิวซ์โดยไฮโดรเจน ณ
อุณหภูมิที่ใช้ ในสภาวะการเกิดปฏิกิริยา
- โลหะบนกรด อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ทาหน้ าที่สองอย่าง (Bifunctional
catalyst) ตัวเร่ งปฏิกิริยานี ้ประกอบด้ วยโลหะและองค์ประกอบที่เป็ นกรด ทังสองส่
้
วน
ต่างก็เร่งขันตอนในระหว่
้
างการเกิดปฏิกิริยา แต่อาจเร่งในขันตอนที
้
่แตกต่างกัน ตัวอย่าง
ตัวเร่งปฏิกิริยาได้ แก่ แพลเลเดียมบนซีโอไลต์ (Pd/Zeolite) เร่งปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิส
- ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นกรด สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ หลายชนิด ตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิดนี ้มัก
ประกอบด้ วยธาตุสองชนิดขึ ้นไปเชื่ อ มต่อ กันอย่างแข็งแรงด้ วยอะตอมของออกซิเจน
ตัวอย่างเช่น สารประกอบของซิลกิ า-อะลูมินา และซีโอไลต์ชนิดต่างๆ
2. ตัวรองรับหรือตัวพา
ความคิดเริ่ มต้ นของตัวรองรับ คือ เป็ นสารเฉื่อยที่ใช้ สาหรับการกระจายตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มี
ราคาแพง เช่น โลหะแพลทินมั สาหรับการใช้ ประโยชน์สงู สุด คือ ปรับปรุ งสมบัติด้านเชิงกลของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อ่อน แต่อย่างไรก็ตามตัวรองรับอาจแสดงความว่องไวต่อการเร่ งปฏิกิริยาอีกด้ วย
ขึ ้นอยู่กับชนิดของตัวเร่ งปฏิกิริยา และภาวะของปฏิกิริยา และอาจทาให้ ปฏิกิริยาบางส่วนกับ
สารประกอบอื่นๆของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างกระบวนการผลิต เช่นเดียวกับตัวรองรับสามารถทาให้
โครงสร้ างที่วอ่ งไวต่อการเร่งปฏิกิริยามีความเฉื่อย
การเลือกตัวรองรับพิจารณาจากการมีลกั ษณะที่ต้องการของตัวรองรับ รวมถึงผลทางด้ าน
เคมี และสมบัติกายภาพก็มีความสาคัญ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
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- เฉื่อยต่อปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ
- มีสมบัติเชิงกลที่ต้องการ ทนต่อแรงกด มีความแข็ง ทนต่อการขัดสี
- เสถียรภายใต้ ภาวะของปฏิกิริยา และภาวะที่ใช้ ในการนาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ ใหม่
- พื ้นที่ผิวสูงและมีความพรุ น แต่ขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ งานด้ วย การมีความพรุ น
รวมถึงขนาดของรูพรุนและการกระจายของรู พรุ นเหมาะสม การมีพื ้นที่ผิวสูงหมายถึงมี
รูพรุนที่มีขนาดเล็ก แต่ถ้ารูพรุนเล็กเกินไปจะทาให้ เกิดการอุดตันได้
- ราคาถูก ซึ่งช่วยให้ ต้นทุนในการผลิตตัวเร่ งปฏิกิริยามีค่าต่า นาไปสู่การประยุกต์ เป็ น
กระบวนการที่ไม่แพง
ข) ขัน้ ตอนการเกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ [25]
กลไกการถ่ายเทมวลสารซึง่ เข้ าทาปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยามี 7 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การนาพาสารตังต้
้ นจากของไหลภายนอกไปยังผิวสัมผัสระหว่างของไหลและของแข็ง
(พื ้นผิวด้ านนอกของอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยา)
2. การแพร่ ภายใน (Intraparticle diffusion) ของสารตังต้
้ นเข้ า สู่อ นุภ าคของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา (ถ้ าตัวเร่งปฏิกิริยามีลกั ษณะเป็ นรูพรุน)
3. การดูดซับของสารตังต้
้ นที่ Active site ภายในของอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยา
4. การเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี ของสารตังต้
้ นที่ถูกดูดซับไปเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังคงถูกดูดซับ
(ปฏิกิริยาบนพื ้นผิว-ขันตอนของปฏิ
้
กิริยาที่แท้ จริ ง)
5. การคายซับของผลิตภัณฑ์ที่ถกู ดูดซับ
6. การแพร่ ของผลิตภัณฑ์จาก Active site ของอนุภาคตัวเร่ งปฏิกิริยาออกสูผ่ ิวด้ านนอก
ของอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยา
7. การนาพาผลิตภัณฑ์จากพื ้นผิวสัมผัสระหว่างของไหลกับของแข็งไปยังอนุภาคของไหล
ที่ภาวะสมดุล
กระบวนการทัง้ 7 จะเกิ ดขึ ้นสมบูรณ์ บนตัวเร่ งปฏิกิริย าที่มีความเป็ นรู พรุ น แต่เมื่อ ใดก็
ตามที่ตัวเร่ งปฏิกิริยามี รูพรุ นขนาดใหญ่ หรื อ มี รูพรุ น น้ อ ยมาก จนนับไม่ได้ ว่ามี รูพรุ นปรากฏอยู่
ทาให้ การแพร่หรื อการถ่ายโอนมวลเกิดได้ อย่างรวดเร็ วจนถือได้ วา่ กระบวนการโดยรวมไม่มีขนตอน
ั้
2. และ 6.
ค) การเตรียมตัวเร่ งปฏิกิริยา [26]
การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาเป็ นส่วนสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ โดย
ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต้ อ งมี ความว่อ งไวในเชิงปฏิกิริยา ต้ อ งอยู่ตัวและ
สามารถไม่ให้ เกิดปฏิกิริยาข้ างเคียงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ขึ ้นอยู่กับเทคนิคการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา
เท่านัน้
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สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยาในทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบทางเคมีมักจะเป็ นส่วนสาคัญใน
การพิจารณามากที่สดุ แต่ปัจจัยอย่างอื่นทางด้ านกายภาพปกติก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน คือ
1. พื ้นที่ผิว (Surface area) การที่ตวั เร่งปฏิกิริยามีความว่องไวสูงต้ องมีพื ้นที่ผิวมาก ดังนัน้
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยทัว่ ไปเป็ นพวกที่มีรูพรุ น พื ้นที่ผิวภายในมีค่าอยู่ในช่วง 10-1000 ตารางเมตร /
กรัม อย่างไรก็ตามโครงสร้ างที่มีรูพรุนในตัวเร่งปฏิกิริยาและการกระจายขนาดของรูพรุน อาจทาให้
เกิ ดการต้ านทานการแพร่ ซึ่งมีผลต่อความง่ายของสารตังต้
้ นที่จะเข้ าไปยังตาแหน่งที่ว่อ งไวของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst site) และการหลุดออกมาของผลิตภัณฑ์ ทาให้ มีผลต่ออัตราการเร่ งและ
การเลือกของตัวเร่งปฏิกิริยา
2. ความคงทน (Stability) มีความทนทานต่อความร้ อน สารพิษ และภาวะที่ให้ ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยากลับมาใช้ ได้ ใหม่
3. สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) ทนต่อการขัดสี มีความแข็งทนต่อแรงกระแทก
และแรงดัน
ในการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ
1. วิธีการตกตะกอน (Precipitation method)
เป็ นวิธีการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ ใน ทางอุตสาหกรรมน้ อยกว่าวิธีการแบบฝั งตัว
แต่มี ข้อ ได้ เ ปรี ย บคือ สามารถเตรี ย มตัว เร่ ง ปฏิกิ ริ ยาเพื่อ ให้ มี เ ปอร์ เซ็ น ต์ สูง ขึน้ ได้ โดยวิธี ก าร
ตกตะกอนมี 2 วิธีคือ
ก. การตกตะกอน เพื่อให้ ได้ โลหะออกไซด์เพียงอย่างเดียว โดยเติมสารละลายที่เป็ นเกลือ
ของโลหะลงไปในสารละลายพวกแอลคาไลน์ไฮดรอกไซด์
ข. การตกตะกอนร่วม (Coprecipitation) คล้ ายกับวิธีการตกตะกอน แต่แทนที่จะใช้ เกลือ
ของโลหะเพียงชนิดเดียว ต้ องใช้ เกลือของโลหะมากกว่า 2 ชนิด เพื่อให้ เกิดสารละลาย
เชิงซ้ อนที่เรี ยกว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาพรี เคอร์ เซอร์ (Catalyst precursor) ข้ อควรระวังใน
การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบตกตะกอน คือ การควบคุมภาวะในการเตรี ยม เช่น pH
ในสารละลาย อัตราการผสม อัตราการเติมสารที่ทาให้ ตกตะกอน ตัวแปรเหล่านี ้มีผล
ต่อโครงสร้ างของตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างมาก
2. วิธีการแบบฝั งตัว (Impregnation method)
เป็ นวิธีที่งา่ ยและใช้ กนั มากที่สดุ ทาได้ โดยการเติมตัวรองรับลงในสารละลายเกลือของ
โลหะ เกลือโลหะจะแพร่ เข้ าสูต่ วั รองรับ จากนันท
้ าให้ เกลือของโลหะร้ อน เพื่อให้ เกลือของโลหะที่
อยูบ่ นตัวรองรับสลายตัวให้ ออกไซด์เกาะบนตัวรองรับ ซึง่ การเตรี ยมสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ
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ก. การฝั งตัวแบบเปี ยก (Wet impregnation) วิธีนี ้เติมตัวรองรับลงในสารละลายของเกลือ
โลหะที่มีปริ มาณมากเกินพอ ดังนันปริ
้ มาณเกลือโลหะที่เกาะอยูบ่ นตัวรองรับจะทราบก็
ต่อเมื่อทราบปริ มาณเกลือโลหะก่อนและหลังเตรี ยม ซึง่ เป็ นวิธีที่ไม่สะดวกนัก
ข. การฝั งตัวแบบแห้ ง(Dry impregnation หรื อ Impregnation to incipient wetness)
นิยมใช้ ในทางอุตสาหกรรม ตัวรองรับจะถูกทาให้ กระจายตัว และพ่นด้ วยสารละลายที่
มีความเข้ มข้ นที่เหมาะสม โดยปริ มาตรของสารละลายที่ต้องใช้ ต้องมีปริ มาณเท่ากับ
ปริ มาตรของรู พรุ นทังหมดของตั
้
วรองรับ หรื อน้ อยกว่าเล็กน้ อ ย ซึ่งเป็ นการควบคุม
ปริ มาณองค์ประกอบที่วอ่ งไวที่เกาะบนตัวรองรับได้ อย่างถูกต้ อง แต่ปริ มาณสูงสุดของ
การเกาะแต่ละครั ง้ ถูกจ ากัดด้ วยความสามารถในการละลายของสาร หลังจากนัน้
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ได้ จะถูกทาให้ แห้ ง และนาไปเผาที่อุณหภูมิสงู ปริ มาณและการแจก
แจงของเกลือโลหะบนพื ้นผิวภายในของตัวรองรับมีผลต่อสมบัติของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่
เตรี ยมขึ ้นซึง่ ปริ มาณและการแลกเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะการดูดซับของเกลือที่เข้ าไป
อยูใ่ นรูพรุนของตัวรองรับ
2.5 ตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับกระบวนการไฮโดรทรีตติง
2.5.1 ตัวเร่ งปฏิกิริยาโมลิบดินัม
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโมลิบดินมั ซัลไฟด์ (MoS2) เป็ นเฟสหลักในการเข้ าทาปฏิกิริยาใน
กระบวนการ Hydrotreating มีโครงสร้ างเป็ นชันและลั
้
กษณะเหมือนแซนวิชโดยมีโลหะ
แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ของซัลเฟอร์ สองชัน้ ส่วนประกอบของแต่ละชันประกอบด้
้
วย Stack
ซึ่งเป็ น Slab ของ S-Mo-S ยึดอยู่ด้วยแรงแวนเดอร์ วาล์ว ส่วนประกอบของแต่ละ Slab
ประกอบด้ วยระนาบหกเหลี่ยม (Hexagonal plane) ของอะตอมซัลเฟอร์ 2 ระนาบ และ
ระนาบหกเหลี่ยมของอะตอมโมลิบดินมั แทรกอยู่ตรงกลาง ซึ่งแต่ละส่วนประกอบกันใน
ลักษณะเป็ นแท่งปริ ซึมเชื่อ มต่อกันที่อะตอมซัลเฟอร์ แสดงดัง ภาพที่ 2.3 รู ปแบบและ
โครงสร้ างของกลุ่มโมลิบดินัมซัลไฟด์ กาหนดโดย Edge termination สองชนิด คือ Sedge และ Mo-edge โมลิบดินมั แคตไอออนอยู่ที่มุมและ Edge termination ของชันโม
้
ลิบดินมั ซัลไฟด์แสดงแอกทีวิตีของตัวเร่งปฏิกิริยาที่นา่ เชื่อถือ [27-28]
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้ างของ MoS2 แบบแซนวิชระหว่าง S-Mo-S และช่องว่างระหว่างชัน้ [26]
ความส าคัญ ของ Edge และมุม ของโมลิ บ ดิ นัม ซัล ไฟด์ มี ก ารรายงานครั ง้ แรกโดย
Voorhoeve [29] และ Farragher [30] ว่าซัลเฟอร์ ไอออนในระนาบฐาน (Basal plane) ของ
MoS2 ถูกก าจัด ได้ ยากกว่าส่ว น Edge และมุม เพราะ Edge และมุมนันมี
้ Degree of
coordination ต่า ดังนันที
้ ่บริ เวณ Edge และมุมของโครงสร้ าง MoS2 แบบแซนวิชจึงมีตาแหน่งว่าง
ของซัลเฟอร์ และโมลิบดินมั ไอออนที่เปิ ดออกอยู่ ตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ เหล่านี ้เป็ นส่วน Active
site สาคัญเพื่อกระตุ้นสารประกอบซัลเฟอร์ ในปฏิกิริยาดีซลั เฟอไรเซชัน ภาพที่ 2.4 แสดงโมเดล
ของโมเลกุลให้ เห็นตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ ใน Stack ของโมลิบดินมั ซัลไฟด์ และการดูดซับไดเบน
โซไทโอฟี น [31]

ภาพที่ 2.4 โมเดลของโมเลกุลแสดงตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ ใน Stack ของโมลิบดินมั ซัลไฟด์ และ
การดูดซับไดเบนโซไทโอฟี น [31]
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ในปี ค.ศ. 1994 Daage และ Chianelli [32] ได้ เสนอโมเดลแรกและได้ รับความนิยมแสดง
ความสัมพันธ์ ของโครงสร้ าง MoS2 กับ Reactivity ในสารประกอบโพลีอะโรมาติกซัลเฟอร์ ขนาด
ใหญ่ (PASCs) เรี ย กว่า Rim-Edge-Model โมเดลนี อ้ ธิ บ ายพื น้ ฐานเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจปฏิ กิ ริ ย า
ดีซลั เฟอไรเซชันของน ้ามันดีเซล โดยตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 มีลกั ษณะเหมือนแผ่นดิสก์ เรี ยงซ้ อนกัน
เป็ น Stack ด้ านบนและด้ านล่างของแผ่นดิสก์ เปรี ยบเหมื อน Rim site แผ่นดิสก์ ที่อ ยู่ระหว่าง
ด้ านบนละด้ านล่างของแผ่นดิสก์เปรี ยบเหมือน Edge site แสดงดังภาพที่ 2.5 จากโมเดลนี ้มีเพียง
Rim layer (ด้ านบนและด้ านล่างของ Slab) ที่ Active site เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ซึ่งปฏิกิริยานี ้
ไม่เกิ ดขึน้ บริ เวณ Edge plane เพราะวงอะโรมาติกไม่สามารถดูดซับผ่าน  coordination
เนื่อ งจากการขัดขวางของขนาด ส่วนปฏิกิริยาไฮโดรจิ โนไลซิสของซัลไฟด์เกิ ดได้ ทงั ้ Rim และ
Edge site ดังนัน้ โมเดล Rim-Edge ทานายว่า Rim site มีอิทธิ พลต่อปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันและ
การเลือกเกิดของปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันขึ ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Rim และ Edge site นอกจากนี ้
โมเดลทาให้ เข้ าใจถึงการเข้ าทาปฏิกิริยาของโมลิบดินมั ซัลไฟด์กับ PASCs และสังเกตว่าไม่มีการ
กล่าวถึงตัวส่งเสริ มที่เติมในตัวเร่งปฏิกิริยา

ภาพที่ 2.5 โมเดล Rim-Edge ของอนุภาค MoS2 [32]
2.5.2 ตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตน
ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนได้ มาจากการสลายตัวของสารตังต้
้ นไทโอทังสเตต โดยตัวส่งเสริ ม
ที่มีความเหมาะสมคือ โคบอลต์ และนิเกิ ล จากภาพพบว่าโครงสร้ างของทังสเตนซัลไฟด์ และ
ทัง สเตนออกไซด์ มี ล ัก ษณะทางสัณฐานวิท ยาที่ค ล้ ายกัน มาก และมี ลกั ษณะคล้ ายกับ ตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาโมลิบดินัม คือมี ลกั ษณะเป็ นชัน้ ๆ มี ชัน้ ของโลหะ (ทังสเตน) แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ของ
ซัลไฟด์และออกไซด์ การทาปฏิกิริยาจะเกิดการ Hydrogenation ที่บริ เวณบนสุดและล่างสุดของ
edge planes (rim sites) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาเท่านัน้ แสดงดังภาพที่ 2.6 ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีแรง
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ดึงดูดระหว่างพันธะต่า ทาให้ เกิ ดช่องว่างในบริ เวณนี ้มากกว่าส่วนอื่น จึงเกิ ดปฏิกิริยาได้ ง่าย ซึ่ง
แอกทิวิตีของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนนันจะมี
้
ความรุ นแรงขึ ้นกับชนิดของ crystalline planes
(sites) ที่อยูใ่ กล้ กบั พื ้นผิว คือ ระนาบที่เป็ นเหลีย่ มมุมมากจะทาให้ มีความแรงของแอกทิวิตีมากขึ ้น
[35]

ภาพที่ 2.6 โครงสร้ างของ WS2 และ WO3 และช่องว่างระหว่างชัน้ [35]
ซัลเฟอร์ ไอออนในระนาบฐานของ WS จะถูกกาจัด ได้ ย ากกว่าส่วน Edge และมุม
เช่นเดียวกับ MoS2 โดยภาพที่ 2.7 แสดงการเชื่อมต่อของโมเลกุลและตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ ใน
Stack ภายในโครงสร้ างทังสเตนซัลไฟด์

ภาพที่ 2.7 โมเดลของโมเลกุลแสดงตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ ใน Stack ของทังสเตนซัลไฟด์ [27]
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2.5.3 บทบาทของตัวส่ งเสริม (Promoter)
การส่งเสริ มแอกทีวิตีของปฏิกิริ ยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชันเกิดขึ ้น เมื่ อมี การเติมโคบอลต์
และนิกเกิลลงในตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโมลิบดินมั และทังสเตนเป็ นตัวหลัก ได้ รับความนิยมมากในการ
นามาศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน ภาพที่ 2.8 แสดงกราฟระหว่างค่าคงที่ของอัตรา
ปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชันกับการเพิ่มปริ มาณโคบอลต์ การค้ นคว้ าเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวาง
และกล่าวถึงบทบาทของตัวส่งเสริ มใน Active phase ของปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน เพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของตัวส่งเสริ มจากการศึกษาทังโมเดลและข้
้
อเสนอต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- การรวมตัวของโคบอลต์ในอะลูมินา
- การรวมตัวเป็ นโครงสร้ าง Intercalation
- การรวมตัวเป็ นโครงสร้ าง Pseudo intercalation
- การรวมตัวเป็ นโครงสร้ าง Co-Mo/W-S และ site ต่างๆ
- ความเสถียร/การกระจายตัวเพิ่มขึ ้นของเฟสโมลิบดินมั (ทังสเตน)
- ลดการเสือ่ มสภาพลงเนื่องจากเกิดโค้ ก
- เพิ่มความเป็ นกรด
- การเสริ มกัน; Co9S8 ช่วยจัดหาไฮโดรเจนมากเกินพอให้ โมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์
- การรวมตัวของ Co9S8 เป็ นโครงสร้ างที่ไม่มีโมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์
- การรวมตัวของโคบอลต์ซลั ไฟด์แบบอื่น
- การขัดขวางจากการรวมตัวเป็ น Al2(MoO4)3
- ตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ เพิ่มขึ ้น
- ตาแหน่งว่างของซัลเฟอร์ ลดลง
- การเปิ ดของระนาบฐาน (Basal plane) เพิ่มขึ ้น
- อิทธิพลจากโครงสร้ างของโมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์
- การเปลีย่ นความสามารถในการรี ดิวซ์ของโมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์
- เพิ่มการนาไฟฟ้า p-type
- การถ่ายโอนอิเล็กตรอน
- ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนของซัลเฟอร์ เพิ่มขึ ้น
- การอยู่ร่วมกันของโครงสร้ างโคบอลต์แบบเตตระฮีดรอล (Tetrahedral) และออกตะฮี
ดรอล (Octahedral)
- การปรับปรุงการดูดซับทางเคมีของไฮโดรเจนให้ ดีขึ ้น
- การแก้ ไข Vibrational frequencies ของสารที่ถกู ดูดซับ
- การเกิดโมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์แบบ Non-stoichiometry
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- ค่าความร้ อนการรวมตัวโดยเฉลีย่ ของ Co9S8 และโมลิบดินมั (ทังสเตน)ซัลไฟด์
- การเปลีย่ นปฏิกิริยาระหว่างซัลเฟอร์ กบั ซัลเฟอร์
- พลังงานพันธะของโลหะและซัลเฟอร์ ลดลง
- Activation ของไทโอพีนต่อตัวส่งเสริ มใน Co-Mo-S และการถ่ายโอนไฮโดรเจนจาก
โมลิบดินมั Site ข้ างเคียง

ภาพที่ 2.8 การอธิบายผลของตัวส่งเสริ มของโคบอลต์ใน Co-Mo/-Al2O3 [28]
จากภาพที่ 2.8 การเปลีย่ นปริ มาณโคบอลต์ (นิกเกิล) มีบทบาทเชิงพื ้นผิวทางอ้ อมนาไปสู่
ผลทางจลนพลศาสตร์ หรื อ โครงสร้ างเฉพาะ มุม มองที่ แ ตกต่า งเหล่านี ท้ าให้ ย ากต่อ การสรุ ป
ความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างและแอกทีวิตี
2.6 ตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน [13-14, 17, 19-20, 29-32, 35]
2.6.1 ตัวเร่ งปฏิกิริยา MoS2
กระบวนการแตกโมเลกุลโดยใช้ ไ ฮโดรเจนร่ วมเพื่อ ใช้ ในการปรั บ ปรุ งคุณภาพ
น ้ามันชีวภาพโดยปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน มักใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา CoMo และ NiMo
ในรูปซัลไฟด์แบบมีตวั รองรับ ซึง่ ว่องไวกว่าในรู ปออกไซด์ ด้ วยเหตุผลที่ว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
ดัง กล่า วแสดงภาพรวมที่ ดี ที่ สุ ด ของแอกที วิ ตี (Activity) การเลื อ กเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
(Selectivity) ความเสถียร และราคาถูก ทาให้ มีความน่าสนใจในการนามาใช้ ในงานวิจัย
ต่างๆ และนอกจากนี ้ตัวเร่งปฏิกิริยานี ้ยังมีการใช้ กนั อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโดยใช้
ในปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน และปฏิกิริยาไฮโดรดีไนโตรจิเนชันอีกด้ วย
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ปั จจุบนั มีการศึกษาตัวเร่ งปฏิกิริยาเพื่อใช้ ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน อย่าง
กว้ างขวาง การใช้ ตัวเร่ งปฏิกิริยา MoS2 แบบไม่มีตวั รองรับนันค่
้ อนข้ างมีประสิทธิ ภาพ
ดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบมีตวั รองรับ ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบ
ไม่มีตวั รองรับ
เมื่อพิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 แบบไม่มีตวั รองรับนันมี
้ การเตรี ยมที่แตกต่าง
กั น ส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ างของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการตกตะกอนของ
Homogeneous sulfide และการสลายตัวของไทโอซอลแล้ ว พบว่าการสลายตัวของไทโอ
ซอล เป็ นการเตรี ยมที่นา่ สนใจเพราะไม่ยุ่งยากและสามารถทาซ ้าได้ สะดวก ยิ่งไปกว่านัน้
กามะถันและอะตอมของโลหะในไทโอซอลเกาะกันในลักษณะโคออดิเนชันแบบเตตระฮี
ดรอล [47] การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 จากการสลายตัวของแอมโมเนียมเตตระไทโอ
โมลิบเดต (ATTM: (NH4)2MoS4) เป็ นวิธีการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิ ภาพซึ่ง
ปฏิกิริยาเกิดขึ ้นดังสมการต่อไปนี ้ [33-34]
(NH4)2MoS4  MoS3 + (NH4)2S
MoS3  MoS2 (amorphous) + 1/xSx
MoS2 (amorphous)  MoS2 (crystalline)

(2.1)
(2.2)
(2.3)

MoS3 เกิ ดขึน้ และเปลี่ยนไปอยู่ในรู ปโมลิบดินัมซัลไฟด์ ซึ่งไม่เป็ นระเบียบอย่าง
มาก (ความเป็ นผลึกต่า ) กับการหลุดออกมาของซัลเฟอร์ (หรื อ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ถ้ ามี
ไฮโดรเจนเพียงพอ) สุดท้ ายการเกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ของโมลิบดินมั ซัลไฟด์ที่เป็ นผลึก
เกิดขึ ้น
สาหรั บ การเตรี ย มตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยแอมโมเนี ย มเตตระไทโอโมลิบ เดตท า
ปฏิกิริยากับตัวส่งเสริ ม (โคบอลต์ หรื อนิกเกิ ล ) ภายใต้ บรรยากาศแก๊ สไฮโดรเจนเพื่ อ ให้
รวมตัวเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาซัลไฟด์ของ Bimetallic ดังสมการที่ (2.4) ซึ่ง Me คือโคบอลต์
หรื อนิกเกิล
2(NH4)2MoS4 + Me(NO3)2  (NH4)2Me (MoS4)2 + 2NH4NO3 (2.4)
มี การสร้ างพันธะระหว่า งไทโอไอออนและตัวส่งเสริ มแคตไอออนในขัน้ ตอนนี ้
สาหรั บการเติมแก๊ สไฮโดรเจนตัวเร่ งปฏิกิริยาซัลไฟด์ของ Bimetallic เกิ ดการรวมตัวดัง
สมการต่อไปนี ้
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Me(MoS4)2 + H2  Me(MoS3)2 + H2S
Me(MoS3)2 + H2  Me(MoS2)2 + H2S

(2.5)
(2.6)

อันตรกิริยาเคมีระหว่างตัวส่งเสริ มและอะตอมโมลิบดินมั แสดงถึงการกระจายตัว
ที่ดีของตัวส่งเสริ มในโมลิบดินมั ซัลไฟด์สง่ ผลให้ เกิด CoMo และ NiMo site เป็ นจานวน
มาก
2.6.2 ตัวเร่ งปฏิกิริยา WS และ WO
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoW ในรูปซัลไฟด์แบบมีตวั รองรับ มักถูกใช้ ในกระบวนการแตก
โมเลกุลโดยใช้ ไฮโดรเจนร่ วมเพื่อ ใช้ ในการปรั บปรุ งคุณภาพน ้ามันชีวภาพโดยปฏิกิริยา
ไฮโดรดีออกซิจิเนชัน ซึง่ ว่องไวกว่าในรูปออกไซด์
้ อนข้ างมีประสิทธิ ภาพดีกว่า
การใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา WS แบบไม่มีตวั รองรับนันค่
ตัวเร่ ง ปฏิกิ ริย าแบบมี ตัวรองรั บ โดยการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิ ริยาที่แ ตกต่างกันส่งผลต่อ
โครงสร้ างของตัวเร่ งปฏิกิริยา ซึ่งการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยา WS จากการสลายตัวของ
แอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต (ATTW: (NH4)2WS4) เป็ นวิธีการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึง่ ปฏิกิริยาเกิดขึ ้นดังสมการต่อไปนี ้ [31, 35]
(NH4)2WS4  WS3 + 2NH3 + H2S
WS3  WS2 (amorphous) + S0
WS2 (amorphous)  WS2 (crystal)

(2.7)
(2.8)
(2.9)

WS3 เปลีย่ นไปอยูใ่ นรูปทังสเตนซัลไฟด์ซงึ่ มีความเป็ นผลึกต่า กับการหลุดออกมา
ของซัลเฟอร์ สุดท้ ายการเกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ของทังสเตนซัลไฟด์ที่เป็ นผลึกเกิดขึ ้น
สาหรั บ การเตรี ย มตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยแอมโมเนี ย มเตตระไทโอทัง สเตตท า
ปฏิกิริยากับตัวส่งเสริ ม (โคบอลต์ ) ภายใต้ บรรยากาศแก๊ สไฮโดรเจนเพื่อ ให้ รวมตัวเป็ น
ตัวเร่งปฏิกิริยาซัลไฟด์ของ Bimetallic ดังสมการที่ (2.10-2.14)
2(NH4)2WS4 + Co(NO3)2  (NH4)2Co(WS4)2[2NH4NO3]
(NH4)2Co(WS4)2[2NH4NO3]
 (NH4)2Co(WS4)2 + 2HNO3 + 2 NH3
(NH4)2Co(WS4)2  (NH4)2Co(WS3)2 + 2S0
(NH4)2Co(WS3)2  Co(WS2)2S +(NH4)2S
Co(WS3)2  Co(WS)2 + 3S0

(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)
(2.14)
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สาหรับการเติมแก๊ สไฮโดรเจนในตัวเร่ งปฏิกิริยาซัลไฟด์ของ Bimetallic เกิดการ
รวมตัวดังสมการต่อไปนี ้
Co(WS3)2 + H2



Co(WS2)2 + H2S

(2.15)

การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา WO จากการสลายตัวของแอมโมเนียมทังสเตต (ATT:
((NH4)10H2(W2O7)6) ปฏิกิริยาเกิดขึ ้นดังสมการต่อไปนี ้
((NH4)10H2(W2O7)6)  W12O41 + 10NH4 + H2O
W12O41 + 10H  12WO3 + 5H2O

(2.16)
(2.17)

สาหรับการเติมแก๊ สไฮโดรเจนในตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์เกิดการรวมตัวดังสมการ
ต่อไปนี ้
WO3 + H2



WO2 + H2O

(2.18)

กล่าวโดยรวมได้ วา่ ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์และออกไซด์ นนมี
ั ้ ประสิทธิ ภาพ
สาหรับใช้ ในปฏิกิริย าไฮโดรจิ เนชันและไฮโดรจิโนไลซิส ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาย่อยในปฏิกิ ริยา
ไฮโดรดีออกซิจิเนชัน ได้ ดีเช่นเดียวกับ ตัวเร่ งปฏิกิริยาโมลิบดีนมั ซัลไฟด์ นอกจากนี ้เมื่อมี
การเติมตัวส่งเสริ ม (โคบอลต์ ) ลงในตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบไม่มีตวั รองรับซึ่งเตรี ยมจากการ
สลายตัวของไทโอซอลนัน้ ช่วยทาให้ มีความว่อ งไวกว่าการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ ว ย
เทคนิคอื่น [32]
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Chumpoo และ Prasassarakich [33] ศึกษาการแปรรู ปชานอ้ อ ยให้ เป็ นของเหลวด้ วย
เอทานอลและตัวทาละลายผสมเอทานอลและน ้าที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่ องปฏิกรณ์ แบบแบตช์
งานวิจัยนีศ้ ึกษาผลของอุณหภูมิ ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น ชนิดตัวเร่ งปฏิกิริ ยา (ไอร์ ออน (III)
ซัลไฟด์บนถ่านกัมมันต์ ไอร์ ออน (II) ซัลไฟด์ และไอร์ ออน (II) ซัลเฟต) ร้ อยละน ้าโดยปริ มาตรใน
เอทานอลต่อร้ อยละการเปลีย่ นชานอ้ อย และร้ อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์น ้ามัน กรณีใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา
ไอร์ ออน (II) ซัลเฟตในการแปรรู ปชานอ้ อยให้ เป็ นของเหลวที่อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส ความ
ดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 4.93 เมกะพาสคัล ให้ ร้อยละผลได้ ผลิตภัณฑ์น ้ามัน 73.8 (daf) และร้ อยละ
การเปลี่ยน 99.9 ผลิตภัณฑ์น ้ามัน (26.8 MJ/kg) มีค่าความร้ อนสูงกว่าชานอ้ อย (14.8 MJ/kg)
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จากการวิเคราะห์ หาองค์ ประกอบของน ้ามัน ชี วภาพด้ วย GC/MS ทาให้ ทราบว่าองค์ ประกอบ
น ้ามันมี สารประกอบฟี นอล แอลดีไฮด์ และ เอสเตอร์ มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวเช่น ฟี นอลและ
อนุพนั ธ์ และอนุพนั ธ์ ของฟูราน แสดงดังตารางที่ 2.7
จิราพัชร คาพิเดช [34] ศึกษาการแปรรู ปกะลาปาล์มน ้ามันให้ เป็ นของเหลวในเอทานอล
ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่ องปฏิกรณ์ แบบแบตซ์ ศึ กษาผลของอุณหภูมิ ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น
เวลา ชนิดของตัวทาละลาย และร้ อยละของน ้าในเอทานอลต่อการเปลีย่ นกะลาปาล์มน ้ามัน ผลได้
ของเหลวและองค์ประกอบของของเหลว ศึกษาผลของตัวเร่ งปฏิกิริยาไอร์ ออน(II)ซัลไฟด์ ไอร์ ออน
(II)ซัลเฟต ไอร์ ออน(III) ซัลไฟด์ บนถ่านกัมมันต์ และแคลเซียมออกไซด์ สาหรั บการทาให้ เป็ น
ของเหลวโดยใช้ ตัว เร่ ง ปฏิกิ ริยาแคลเซียมออกไซด์ ที่อุณ หภูมิ 320 องศาเซลเซียส ความดัน
ไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 4.13 เมกะพาสคัล ให้ ผลได้ ของเหลวร้ อยละ 63.6 (daf) ซึ่งประกอบด้ วย
สารประกอบฟี นอลร้ อยละ 41.6 เอสเทอร์ ร้อยละ 27.3 อีเทอร์ ร้อยละ 10.3 และแอลกอฮอล์ร้อยละ
5.4 สาหรับการวิเคราะห์ด้วย GC-MS สารประกอบฟี นอลเป็ นองค์ประกอบหลักในน ้ามัน แสดงดัง
ตารางที่ 2.8
R. H. Acuna และคณะ [35] ศึกษาการสังเคราะห์ และลักษณะโครงสร้ างแบบนาโนของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 และ WS2 แบบไม่มีตวั รองรับ และทดสอบแอกทิวิตีสาหรับไฮโดรดีซลั เฟอไรเซ
ชันของไดเบนโซไทโอฟี น โดยตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 นันเตรี
้ ยมด้ วยวิธีการไฮโดรเทอร์ มัล ด้ วยการนา
สารละลายแอมโมเนียมเมตะทังสเตต มาทาปฏิกิริยากับกรดไนตริ ก ส่วนตัวเร่ งปฏิกิริยา WS2
สามารถเตรี ยมได้ จากตัวเร่ งปฏิกิริยา WO3 ภายใต้ การ flow ของ H2S/H2 โดยในช่วงนี ้จะมีการ
เลือกใช้ อุณหภูมิในการเตรี ยม 3 ช่วงด้ วยกันคือที่ 673, 773 และ 1,073 K พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
้
างแบบนาโนของ
WS2 ที่เตรี ยมที่อุณหภูมิ 773 เคลวิน ด้ วยวิธีไฮโดรเทอร์ มลั 2 ขันตอนจากโครงสร้
WO3 มีความว่องไวในการทาปฏิกิริยาสูงสุด และยังพบว่าค่าอัตราการเลือกเกิด (hydrogenative
pathway (HYD)/desulfurization pathway (DDS)) จะมีค่าลดลงเมื่อตัวเร่ งปฏิกิริยามีการเตรี ยม
ที่อุณหภูมิสงู ขึ ้น
L. Zhang และคณะ [36] ศึกษาความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
และการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา Ni-W-S แบบไม่มีตวั รองรับด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการ
เตรี ยมจากสารละลายทังสเตนและสารละลายนิเกิล เตรี ยมจากสารละลายทังสเตนและนิเกิลที่เป็ น
ของแข็ง และเตรี ยมจากสารละลายนิเกิลและทังสเตนที่เป็ นของแข็ง โดยทดสอบความว่องไวของ
ตัวเร่ ง ปฏิ กิริ ยาที่เ ตรี ย มได้ ด้ วยปฏิ กิริ ยาไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชันของไทโอฟี น และทดสอบด้ ว ย
ปฏิกิ ริยาไฮโดรจิ เนชันของโทลูอี น พบว่าตัวเร่ งปฏิ กิริ ยาที่ เตรี ยมจากสารละลายทังสเตนและ
สารละลายนิเกิ ลนันมี
้ ความว่องไวในการทาปฏิกิริยาสูงสุดทังการทดสอบด้
้
วยปฏิกิริยาไฮโดรดี
ซัลเฟอไรเซชันและปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
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ตารางที่ 2.7 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน ้ามัน ชีวภาพด้ วย GC/MS จากการแปรรู ปชาน
อ้ อยด้ วยภาวะเหนือวิกฤตโดยเปลี่ยนความเข้ มข้ น (ร้ อ ยละโดยปริ มาตร) ของเอทานอลในน ้าที่
อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 4.93 เมกะพาสคัล [33]
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ตารางที่ 2.8 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน ้ามัน ชีวภาพด้ วย GC/MS จากการแปรรู ปกะลา
ปาล์มน ้ามันด้ วยภาวะเหนือวิกฤตในสารละลายเอทานอล ที่อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส ความ
ดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 4.13 เมกะพาสคัล [34]
Compounds
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FeSO4
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E. Rodriguez และคณะ [37] ศึกษาความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอร์ ไรเซ
ชันของไดเบนโซไทโอฟี นบนตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตน และโมลิบดินัมซัลไฟด์ที่มีการเติมนิเกิลและ
โคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ ม ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมมี ทงั สเตนและโมลิบดินัมอยู่ร้อยละ 20 และ 11
โดยน ้าหนักตามลาดับ โดยเติมโคบอลต์ และนิเกิลร้ อยละ 5 โดยน ้าหนัก มี -Al2O3 เป็ นตัวรองรับ
ปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอร์ ไรเซชันกระทาภายใต้ ความดัน 3 เมกะพาสคัล และ WHSV = 28 ชัว่ โมง-1
พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทุกตัวมีประสิทธิ ภาพดีเมื่อทาปฏิกิริยาในช่วงอุณหภูมิ 300-340oC โดยค่า
การเปลีย่ นของไดเบนโซไทโอฟี นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 49.0-92.6 โดยตัวส่งเสริ มนิเกิลมีประสิทธิ ภาพ
มากกว่าโคบอลต์ ซึง่ ตัวส่งเสริ มทังสองนั
้
นให้
้ คา่ การเลือกเกิดของปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันต่างกัน โดย
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีนิเกิลเป็ นตัวส่งเสริ มจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ มากกว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มี
โคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ ม
Senol และคณะ [19] ศึกษาผลของการเติมแก๊ สไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิ จิเนชันของน ้ามันชีวภาพ โดยสารประกอบอะโรมาติกนันเป็
้ นองค์ประกอบ
หลัก ในน า้ มัน ชี ว ภาพที่ ผลิต มาจากไม้ ในการทดลองนี ใ้ ช้ ฟี นอลเป็ นโมเดลของสารประกอบ
อะโรมาติก และมีการใช้ ตัวเร่ งปฏิกิริยาในรู ปซัลไฟด์ของ NiMo/-Al2O3 และ CoMo/-Al2O3
ปฏิกิริยาหลักของปฏิกิริยาไฮโดรดีอ อกซิจิเนชันของฟี นอล คือปฏิกิริยาไฮโดรจิ โนไลซิสโดยตรง
และปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน พบว่าแก๊ สไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปยับยังการเกิ
้
ดปฏิ กิริยาไฮโดรดีออกซิจิเน
ชัน ของฟี นอลที่ พื น้ ผิ ว ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า เนื่ อ งจากเกิ ด การแข่ ง ขัน กั น ระหว่ า งฟี นอลและแก๊ ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการดูดซับบนพื ้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี ้ยังพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo มี
ความว่องไวต่ากว่า CoMo ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
Yang และคณะ [38] ศึกษาปฏิ กิริย าไฮโดรดีอ อกซิจิ เนชันของสารประกอบฟี นอลบน
ตัวเร่ ง ปฏิกิ ริย า MoS2 โครงสร้ างต่างๆ โดยมี ก ารเตรี ยมจากการสลายตัว ของ Ammonium
heptamolybdate (AHM) และ Molybdenum naphthenate (MoNaph) และ Exfoliated MoS2
(TDM) เมื่อวิเคราะห์ ตัวเร่ งปฏิกิริยาโมลิบดินมั ซัลไฟด์ ด้วย X-ray diffraction (XRD), พื ้นที่ผิว
BET, Energy dispersive X-ray emission analysis (EDX) และ Transmission electron
microscopy (TEM) การวิเคราะห์ ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างของตัวเร่ งปฏิกิริยา MoS2
ขึ ้นกับกรรมวิธีในการเตรี ยม ศึกษาเปรี ยบเทียบความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับปฏิกิริยา
ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล, 4-เมทิลฟี นอล และ 4-เมทอกซีฟีนอลที่ความดันแก๊ สไฮโดรเจน
2.8 เมกะพาสคาล และช่วงอุณหภูมิ 320-370 องศาเซลเซียส จากการเปรี ยบเทียบร้ อยละการ
เปลี่ยนไปของสารตัง้ ต้ น ลาดับ Reactivity ของตัวเร่ งปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ AHM > TDM-D >
MoNaph > thermal > MoS2 powder > TDM-W ศึกษาผลของอุณหภูมิตอ่ ร้ อยละการเปลีย่ นของ
ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันซึ่งแสดงในรู ปของจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาผันกลับได้ จาก GC/MS
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ของผลิตภัณฑ์หลักของปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลแสดงการกระจายตัว
ของผลิตภัณฑ์และการเลือกเกิดของปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันสัมพันธ์ กับอุณหภูมิ นอกจากนี ้
ยังพบว่าปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิ เนชันนันเกิ
้ ดจาก 2 ปฏิกิริยาที่ขนานกัน คือ ไฮโดรจิ โนไลซิ ส
โดยตรงและไฮโดรจิเนชันร่วมกับไฮโดรจิโนไลซิส ซึง่ ยืนยันได้ จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสงู นัน้ ไฮโดรจิโนไลซิสเกิดได้ ดีกว่าไฮโดรจิเนชันสาหรับปฏิกิ ริยาไฮโดรดีออกซิ
จิเนชันของฟี นอลและ 4-เมทอกซีฟีนอล ขณะที่ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของ 4-เมทิลฟี นอล
นันได้
้ ผลตรงข้ าม
Yoosuk และคณะ [39] ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลบน
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoMoS2 และ NiMoS2 แบบไม่มีตวั รองรับ งานวิจัยนี ้ศึกษาผลของปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา เวลาที่ใช้ ในการทาปฎิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของตัวส่งเสริ ม (Promoter) คือโคบอลต์
้ ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาในรู ปของซัลไฟด์
และนิกเกิลต่อโมลิบดินมั ในตัวเร่ งปฏิกิริยา พร้ อมทังเปรี
และตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิงการค้ า คือร้ อยละการเปลี่ยนและสัดส่วนการเลือกเกิดปฏิกิริยา วิเคราะห์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของเหลวด้ วย GC และ GC/MS และวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิค XRD, BET และ TEM โดยพบว่าการเติมโคบอลต์ ในตัวเร่ งปฏิกิริยา
CoMoS2 ช่วยเพิ่มร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลให้ สงู ขึ ้น และให้ ค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล
ค่อนข้ างสูงในช่วงร้ อยละ 97-99 ที่อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(Mo+Co) = 0.10-0.60 สาหรับร้ อย
ละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ เบนซีน > ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน ~ ไซโคลเฮกซโนน
โดยอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(Mo+Co) มีผลต่อการเลือกเกิดเล็กน้ อย และการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา
CoMoS2 ค่า HGL/(HYD+HGL) = 3.1-6.7 แสดงว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา CoMoS2 ช่วยเพิ่มอัตราเร็ ว
ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรจิ โ นไลซิ ส ได้ ดี ขึน้ และจากการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะเฉพาะของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
พบว่าเมื่อเติมนิกเกิลลงในตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 ในปริ มาณที่มากขึ ้นส่งผลให้ พื ้นที่ผิวและเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดลดลง ซึง่ อัตราส่วนโดยโมลของ Ni/(Mo+Ni) = 0.30 มีขนาด
ของรูพรุนสูงที่สดุ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่นาเสนอข้ างต้ นสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ ว่า น ้ามันชีวภาพ
จากการแปรรูปชีวมวลนัน้ มีสารประกอบของฟี นอลเป็ นองค์ประกอบหลักซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพ
น ้ามันโดยตรง จึงมีการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันในการกาจัดออกซิเจนออกจากน ้ามัน
ชีวภาพ โดยศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อตัวเร่ งปฏิกิริยา รวมถึงวิธีการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาที่แตกต่าง
กันด้ วย ดังนันงานวิ
้
จัยนี ้จึงศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลบนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตวั รองรับที่เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วยความร้ อนของ
แอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตตและแอมโมเนียมทังสเตต ตามลาดับ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ของปฏิกิริยา พร้ อมศึกษาร้ อยละการเปลีย่ นของสารประกอบฟี นอลและการเลือกเกิดทาปฏิกิริยา
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ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาตัวส่งเสริ ม (Promoter) คือ โคบอลต์ โดยศึกษาผลของ
ปั จจัย คือ อัตราส่วนโดยโมลของตัวส่งเสริ มต่อทังสเตนที่เหมาะสมสาหรับ ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิ
เนชัน (Co/(W+Co)) ในตัวเร่งปฏิกิริยา เปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์และออกไซด์ทงั ้
แบบมีและไม่มีตวั ส่งเสริ ม ชนิดของตัวส่งเสริ ม เนื่องจากตัวส่งเสริ มนันมี
้ สว่ นช่วยในการเพิ่มอัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา และเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้ กับตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเชิงการค้ า

บทที่ 3
เครื่ องมือและวิธีการทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลและผลของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตวั รองรับต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน เพื่อหา
อัตราส่วนโดยโมลของตัวส่งเสริ มต่อทังสเตนที่เหมาะสมสาหรับปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน โดย
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตวั รองรับเตรี ยมจากการสลายตัวด้ วยความร้ อนของ
แอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต ((NH4)2WS4) และแอมโมเนียมทังสเตต ((NH4)10H2(W2O7)6)
ตามลาดับ แล้ วนาผลิตภัณฑ์ของเหลวและตัวเร่งปฏิกิริยามาทาการวิเคราะห์
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องปฏิกรณ์ (Reactor) Model 4843 ผลิตโดย Parr Instrument Company (ภาพที่
3.1) ปริ มาตร 250 มิ ลลิลิตร ทาจากเหล็กกล้ าเหนียวไร้ สนิม SUS 316 อุปกรณ์
ประกอบด้ วยเทอร์ โมคัปเปิ ลพร้ อมชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller)
มาตรวัดความดันและ Pressure Transducer อุปกรณ์ การกวนประกอบด้ วยใบกวน
พร้ อมชุดกาหนดและวัดความเร็ วรอบของใบกวน เครื่ อ งปฏิกรณ์ สามารถทางานที่
อุณหภูมิสงู สุดไม่เกิน 500 องศาเซลเซียส และความดันสูงสุดไม่เกิน 34 เมกะพาสคัล
2. อุปกรณ์ การกรองประกอบด้ วย กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel) ขวดกรอง (Suction
or filter flask) และกระดาษกรอง Whatman No.42

ภาพที่ 3.1 เครื่ องปฏิกรณ์ Parr Reactor Model 4843
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3. ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) รุ่น Binder VD-23
4. อุปกรณ์ดดู ความชื ้น บรรจุด้วยซิลกิ าเจล (Silica gel)
5. เครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟแบบแมสสเปกโทรสโกปี (Gas Chromatograph - Mass
Spectroscopy) รุ่น 5975C ยี่ห้อ Agilent Technologies
6. แก๊ สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph:GC) รุ่น GC2010 ยี่ห้อ Shimadzu
7. เครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ (X-ray diffractometer: XRD) รุ่น D8 Discover
ยี่ห้อ Bruker
8. เครื่ องวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรูพรุนโดยวิธีบีอีที (Brunauer Emmett Teller: BET) รุ่น
Autosorb-1 ยี่ห้อ Quantachrome
9. เครื่ องรี ดกั ชันแบบโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature Programmed Reduction:
TPR) รุ่น TPR/D/O 1100 ยี่ห้อ Thermo Scientific
3.2 สารตัง้ ต้ นและสารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

แก๊ สไฮโดรเจน 99.99% จาก บริ ษัทไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จากัด (มหาชน)
เดคะไฮโดรแนฟทาลีน จาก บริ ษัท Carlo Erba
แอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต จาก บริ ษัท Aldrich
แอมโมเนียมทังสเตต จาก บริ ษัท Aldrich
โคบอลต์ไนเตรต จาก บริ ษัท Rankem
คาร์ บอนไดซัลไฟด์ จาก บริ ษัท Merck
ทังสเตน (IV) ซัลไฟด์แบบผง 99% จาก บริ ษัท Aldrich
ทังสเตน (IV) ออกไซด์แบบผง 99% จาก บริ ษัท Aldrich
โมลิบดินมั (IV) ซัลไฟด์แบบผง 99% จาก บริ ษัท Aldrich
โมลิบดินมั (IV) ออกไซด์แบบผง 99% จาก บริ ษทั Aldrich
นอร์ มลั เดกเคน จาก บริ ษัท Fluka
ฟี นอล จาก บริ ษัท Fisher Scientific
เบนซีน จาก บริ ษัท Panreac Quimica
ไซโคลเฮกเซน จาก บริ ษัท Fisher Scientific
ไซโคลเฮกซีน จาก บริ ษัท Ajax Finechem
ไซโคลเฮกซโนน จาก บริ ษัท Carlo Erba
1,2,3,4-เตตระไฮโดรแนฟทาลีน จาก บริ ษัท Fluka
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3.3 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
3.3.1 การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกริ ยา
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ ในการทดลองคือ WS และ WO แบบไม่มีตวั รองรับโดยเตรี ยม
จากการสลายตัวด้ วยความร้ อน อีกทังมี
้ การเติมตัวส่งเสริ ม ได้ แก่ โคบอลต์
ก. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชั่งแอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต 0.53 กรั ม ละลายในน ้าปราศจาก
ไอออน 60 กรั ม ใส่ใ นเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ และเติม สารละลายเดคะไฮโดร
แนฟทาลีน 6 มิลลิลติ ร
2. ประกอบเครื่ อ งปฏิ กรณ์ พร้ อมกับ ทดสอบรอยรั่ วและอัด ความดัน แก๊ ส
ไฮโดร เจนเริ่ ม ต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ในเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ จากนัน้ ตัง้ ค่ า
อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส โดยระบบของเครื่ องควบคุมอุณหภูมิมีอัตรา
การให้ ความร้ อนประมาณ 6 องศาเซลเซียสต่อนาที ตังค่
้ าความเร็ วรอบ
ของใบกวน 150 รอบต่อนาที เวลาของปฏิกิริยาเป็ น 60 นาที โดยเริ่ มนับ
เวลาตังแต่
้ อุณหภูมิถึงค่าที่กาหนด
3. เมื่ อครบระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาให้ ลดอุณหภูมิของเครื่ องปฏิกรณ์
จนถึง 70 องศาเซลเซียส จากนันยกเครื
้
่ อ งปฏิกรณ์ ออกจากอุปกรณ์ ให้
ความร้ อน แล้ วนามาแช่น ้าจนอุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้อง
4. ค่อยๆปล่อยแก๊ สภายในเครื่ องปฏิกรณ์ในตู้ดดู ควัน
5. กรองแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากสารละลาย แล้ วจัดเก็บตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
สารละลายเดคะไฮโดร แนฟทาลีนเพื่อป้องกันการเสือ่ มของตัวเร่งปฏิกิริยา
ข. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชัง่ แอมโมเนียมไทโอทังสเตต 0.70 กรัม ละลายในน ้าปราศจากไอออน 69
กรั ม ใส่ในเครื่ อ งปฏิกรณ์ และเติมสารละลายเดคะไฮโดรแนฟทาลีน 6.9
มิลลิลติ ร
2. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ก. ตามลาดับ
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ค. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชัง่ แอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต 0.36 กรัม และโคบอลต์ไนเตรต ขึ ้นกับ
อัตราส่วนโดยโมลของตัว ส่งเสริ ม ตามต้ อ งการ ละลายในน ้าปราศจาก
ไอออน 60 กรัม ใส่ในเครื่ องปฏิกรณ์ และเติมสารละลายเดคะไฮโดรแนฟทา
ลีน 6 มิลลิลติ ร
2. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ก. ตามลาดับ
ง. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชั่งแอมโมเนียมทังสเตต 0.41 กรัม และโคบอลต์ไนเตรต ขึ ้นกับอัตราส่วน
โดยโมลของตัวส่งเสริ มตามต้ องการ ละลายในน ้าปราศจากไอออน 69 กรัม
ใส่ใ นเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ ละเติ ม สารละลายเดคะไฮโดรแนฟทาลี น 6.9
มิลลิลติ ร
2. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ก. ตามลาดับ
จ. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา CoS แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชัง่ โคบอลต์ไนเตรต ละลายในน ้าปราศจากไอออน 25 กรัม และคาร์ บอนได
ซัลไฟด์ มากเกิ นพอ ใส่ในเครื่ อ งปฏิกรณ์ และเติมสารละลายเดคะไฮโดร
แนฟทาลีน 2.5 มิลลิลติ ร
2. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ก. ตามลาดับ
ฉ. การเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา CoO แบบไม่มีตวั รองรับ
1. ชั่งโคบอลต์ไนเตรต ละลายในน ้าปราศจากไอออน 25 กรั ม ใส่ในเครื่ อ ง
ปฏิกรณ์และเติมสารละลายเดคะไฮโดรแนฟทาลีน 2.5 มิลลิลติ ร
2. ทาเช่นเดียวกับข้ อ ก. ตามลาดับ
3.3.2 ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
1. ชัง่ ฟี นอล 0.3 กรัม ละลายในสารละลายนอร์ มัลเดคเคน 19.7 กรัม และชั่ง
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ตรี ย มได้ จ าก 3.3.1 ร้ อยละ 0-0.15 โดยโมลของ
สารละลายใส่ในเครื่ องปฏิกรณ์
2. ประกอบเครื่ องปฏิกรณ์พร้ อมกับทดสอบรอยรั่วและอัดความดันแก๊ สไฮโดร
เจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัลในเครื่ องปฏิกรณ์ จากนันตั
้ งค่
้ าอุณหภูมิ 350
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องศาเซลเซียส โดยระบบของเครื่ องควบคุมอุณหภูมิมีอัตราการให้ ความ
ร้ อนประมาณ 6 องศาเซลเซียสต่อนาที ตังค่
้ าความเร็ วรอบของใบกวน 150
รอบต่อนาที ใช้ เวลาในการทาปฏิกิริยาเป็ นเวลา 120 นาที โดยเริ่ มนับเวลา
ตังแต่
้ อุณหภูมิถึงค่าที่กาหนด
3. เมื่อครบระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาให้ ลดอุณหภูมิของเครื่ องปฏิกรณ์ จน
ถึง 70 องศาเซลเซียส จากนันยกเครื
้
่ องปฏิกรณ์ ออกจากอุปกรณ์ ให้ ความ
ร้ อน แล้ วนามาแช่น ้าจนอุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้อง
4. ค่อยๆปล่อยแก๊ สภายในเครื่ องปฏิกรณ์ในตู้ดดู ควัน
5. นาผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ แกว่งแยกตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากสารละลาย
พร้ อมทัง้ เก็ บ ผลิต ภัณ ฑ์ ข องเหลวดัง กล่า วไปทดสอบต่อ ไป และกรอง
แยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากสารละลายด้ วยอุปกรณ์ การกรองสุญญากาศ
แล้ วจัดเก็บตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายเดคะไฮโดรแนฟทาลีน
การศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลด้ วยตัวเร่ งปฏิกิริยา WS, WO,
CoWS และ CoWO โดยศึกษาผลของตัวแปร
ก. ผลของอัตราส่วนโดยโมลของโคบอล์ตต่อทังสเตนในตัวเร่งปฏิกิริยา
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม อัตราส่วนโดยโมลของผลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา CoWS และ CoWO เป็ น 0-1 ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้ อยละ 0.375 โดยโมลของ
สารละลาย และเวลา 120 นาที
ข. การเปรี ยบตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อ ยละ 0.375 โดยโมลของ
สารละลาย และเวลา 120 นาที
ค. การเปรี ยบตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรั ม อัตราส่วนโดยโมลของโคบอลต่อ ทังสเตนในตัวเร่ ง
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ปฏิกิริยาเป็ น 0.50 ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อยละ 0.375 โดยโมลของสารละลาย และ
เวลา 120 นาที
ง. ศึกษาผลของปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่ งปฏิกิริยา
CoWS และ CoWO เป็ น 0.50 ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อ ยละ 0-0.75 โดยโมลของ
สารละลายและเวลา 120 นาที
จ. การเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WS2 เชิงการค้ าและตัวเร่ งปฏิกิริยา WS ที่
เตรี ยมได้
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา WS ร้ อยละ 0.375 โดยโมลของ
สารละลาย และเวลา 120 นาที
ฉ. การเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WO3 เชิ งการค้ าและตัวเร่ งปฏิกิริยา WO ที่
เตรี ยมได้
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา WO ร้ อยละ 0.375 โดยโมล
ของสารละลาย และเวลา 120 นาที
ง. การเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา WS, CoWS, CoS และ MoS2
ทาการทดลองที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล สารละลาย 20 กรัม ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อ ยละ 0.375 โดยโมลของ
สารละลาย และเวลา 120 นาที
3.3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของเหลว
การวิเคราะห์องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของเหลวด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ
การวิเคราะห์เริ่ มด้ วยการนาผลิตภัณฑ์ของเหลวผสม 1,2,3,4-เตตระไฮโดรแนฟ
ทาลีน (internal standard) วิเคราะห์ด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟ Shimadzu GC2010
โดยมีข้อมูลดังนี ้
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- Column : DB Wax; 30m, 0.25 mm. i.d. , 0.25 µm
- Injector temp : 210๐C
- Oven temp : Initial temp : 40 ๐C (hold 2 min)
Ramp to 60๐C (rate 10๐C/min, hold 5 min)
Ramp to 65๐C (rate 2๐C/min, hold 2 min)
Ramp to 230๐C (rate 10๐C/min, hold 7 min)
- Helium carrier gas flow : 0.6 mL/min
- Injection mode : split ratio = 5:1

3.3.4 การวิเคราะห์สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา
อบตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาในตู้อ บสุญ ญากาศที่ อุ ณ หภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสเพื่ อ ไล่
สารละลายออก ก่อนนาไปทดสอบด้ วยเครื่ องมือวิเคราะห์ตา่ งๆ
ก. การวิเคราะห์โครงสร้ างผลึกโดยการยิงรังสีเอกซ์ด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโท
มิเตอร์ (X-ray Diffractometer: XRD)
ข. การวิเคราะห์พื ้นที่ผิวและขนาดรูพรุนด้ วยเครื่ องวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรู พรุ นโดย
วิธีบีอีที (Brunauer Emmett Teller: BET)
ค. การรี ดกั ชันแบบโปรแกรมอุ ณหภูมิ (Temperature Program Reduction:
TPR)

โดย

3.3.5 การคานวณผลลัพธ์ จากการทดลอง
ร้ อยละการเปลีย่ นของฟี นอล
=
[1 – Wf / Wi] x 100
ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
=
[Wpi / ∑Wpi] x 100
Wi
=
น ้าหนักเริ่ มต้ นของฟี นอล
Wf
=
น ้าหนักสุดท้ ายของฟี นอล
Wpi =
น ้าหนักของผลิตภัณฑ์;
i คือ เบนซีน ไซโคลเฮกเซน ไซโคลเฮกซีน ไซโคลเฮกซโนน
∑Wpi =
ผลรวมของผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้

บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล โดยศึกษาผลของปั จจัย
คือ อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาทัง สเตนซัลไฟด์ (WS) และทัง สเตน
ออกไซด์ (WO) เปรี ยบเที ยบตัวเร่ งปฏิ กิริยาทัง สเตนซัลไฟด์และออกไซด์ ทัง้ แบบมี และไม่มี ตัว
ส่งเสริมโคบอลต์ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา เปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วย
ความร้ อนของแอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต (ATTW) แอมโมเนียมทังสเตต (ATT) และตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเชิงการค้ า
4.1 ผลของอัตราส่ วนโดยโมลของโคบอลต์ ต่อทังสเตนในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS
ภาพที่ 4.1 แสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล พบว่าผลิตภัณฑ์ที่
ได้ คือ เบนซีน ไซโคลเฮกเซน ไซโคลเฮกซี น และไซโคลเฮกซาโนน มีความสอดคล้ องกับกลไก
ปฏิกิริยาไฮโดรดิออกซิจิเนชัน ดังนี ้ ปฏิกิริยาแรกคือ ฟี นอลเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสโดยตรงได้
ผลิตภัณฑ์เป็ นเบนซีน ส่วนปฏิกิริยาที่สองคือ ฟี นอลเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันภายในวงอะโรมาติก
เกิดสารมัธยันต์ (Intermediate) คือ ไซโคลเฮกซะนอล ซึ่งสารตัวนี ้ไม่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ โดยไซ
โคลเฮกซะนอลเกิดการกาจัดออกซิเจนออกจากโมเลกุลอย่างรวดเร็ วได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นไซโคลเฮ
กซีนและไซโคลเฮกเซน ตามลาดับ จากการศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาพบว่าปฏิกิริยาในปฏิกิริยา
ไฮโดรดิออกซิจิเนชันนัน้ ออกซิเจนถูกกาจัดออกจากสารตังต้
้ นหรื อลดปริ มาณออกซิเจนลงได้ โดย
กาจัดออกซิเจนออกมาในรู ปของน ้า สอดคล้ องกับงานวิจยั Senol และ Do [19, 23] ศึกษา
ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
Cyclohexane
Benzene

Phenol
Cyclohexene
Cyclohexanone

Cyclohexanol

ภาพที่ 4.1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดิออกซิจิเนชันของฟี นอล [อ้ างอิงภาพ 2.2 หน้ า 13]
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การทดลองนี ้เป็ นการศึกษาผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา
CoWS ดังนี ้ 0, 0.20, 0.35, 0.50, 0.65 และ 0.80 ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลที่
อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา
CoWS ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 ก) แสดงผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่ง
ปฏิกิริยา CoWS ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลต่อร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล
พบว่าการเติมโคบอลต์ซึ่งเป็ นตัวส่งเสริ มในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS ช่วยเพิ่มร้ อยละการเปลี่ยน
ของฟี นอลให้ สูงขึ ้น และให้ ค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลค่อนข้ างสูงในช่วงร้ อยละ 60-95 ที่
อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.35-0.50 สาหรับ WS (Co=0) มีร้อยละการเปลี่ยนของฟี
นอล (ร้ อยละ 50.6) ต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS แสดงว่าการเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา WS
ช่วยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
ตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 ข) แสดงร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา CoWS ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ที่คา่ ต่างๆ พบว่าโคบอลต์ที่เติมในตัวเร่ ง
ปฏิกิริยามีผลต่อร้ อยละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาดังนี ้
ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน
โดยอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) มีผลต่อการเลือกเกิดเล็กน้ อย และตัวเร่ งปฏิกิริยา WS
ให้ ผลการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ในทานองเดียวกัน แต่ให้ ร้อยละการเลือกเกิดของเบนซีนที่ต่ากว่า
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS แสดงว่า WS ส่งเสริมปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ค่า DDO/HYD เป็ นอัตราส่วนการเลือกเกิดของเบนซีนส่วนด้ วยการเลือกเกิดของไซโคล
เฮกเซน ไซโคลเฮกซีน และไซโคลเฮกซโนน ซึ่งเมื่อ DDO/HYD มีคา่ น้ อยกว่า 1 ปฏิกิริยาจะดาเนิน
ไปทางไฮโดรจิเนชัน และหากมีค่ามากกว่า 1 ปฏิกิริยาจะดาเนินไปทางไฮโดรจิโนไลซิส ดัง กลไก
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดิออกซิจิเนชันของฟี นอลในภาพที่ 4.1 จากตารางที่ 4.1 พบว่าตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา WS มีคา่ DDO/HYD = 0.27 และเมื่อเติมโคบอลต์ลงไปมีคา่ DDO/HYD = 0.33-0.77
แสดงให้ เห็นว่าการเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา WS เป็ นการลดอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ให้ ต่าลง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Espino และคณะ [40] ศึกษาการเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา
WS2 and Co(Ni)/ WS2 ที่เตรี ยมจากแอมโมเนียมไทโอทังสเตตในปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน
และงานวิจยั ของ Rodriguez และคณะ [37] ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชันโดยใช้ ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยาทังสเตนและโมลิบดินมั แบบมี นิเกิลและโคบอลต์เป็ นส่งส่งเสริ ม พบว่าปฏิกิริยาไฮโดรดี
ซัลเฟอไรเซชันของไดเบนโซไทโอฟี นที่ ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา Co-W-S แสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิ
โนไลซิสเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันที่มีค่าต่า จึงสันนิฐานได้ ว่า
พันธะ Co-W ไปดึงอะตอมของ S ให้ หลุดออกจากโมเลกุลที่มี S เป็ นองค์ประกอบได้ โดยตรง

41
ตารางที่ 4.1 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS
Catalysts
Co/(W+Co)

WS

CoWS

CoS

0

0.2

0.35

0.5

0.65

0.8

1

50.6

58.3

61.1

94.9

58.7

54.2

81.1

Benzene

21.4

32.6

32.1

35.0

43.4

24.6

46.0

Cyclohexane

47.8

31.5

41.7

38.7

29.7

46.3

42.8

Cyclohexene

30.3

28.8

23.9

24.8

22.9

28.6

10.8

Cyclohexanone

0.5

7.1

2.3

1.5

4.0

0.5

0.5

DDO/HYDa

0.27

0.48

0.57

0.54

0.77

0.33

0.85

Oxygen removalb (mol%)

54.4

60.7

64.2

94.6

61.2

57.7

84.3

Phenol conversion (mol%)
Selectivity (mol%)

Total H/C atomic ratioc
0.140
0.129
0.131
0.130
0.123
0.138
0.125
a
DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
b
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS
ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง

42

ก)

ข)

ภาพที่ 4.2 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS
ต่อ ก) ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล และ ข) ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของ
สารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
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4.2 ผลของอัตราส่ วนโดยโมลของโคบอลต์ ต่อทังสเตนในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWO
การทดลองนี ้เป็ นการศึกษาผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา
CoWO ดังนี ้ 0, 0.20, 0.35, 0.50, 0.65 และ 0.80 ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลที่
อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา
CoWO ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.3 ก) แสดงผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่ง
ปฏิกิริยา CoWO ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลต่อร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล
พบว่าการเติมทังสเตนซึ่งเป็ นตัวส่งเสริ มในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWO ช่วยเพิ่มร้ อยละการเปลี่ยน
ของฟี นอลให้ สูงขึ ้น และให้ ค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลค่อนข้ างสูงในช่วงร้ อยละ 58-79 ที่
อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.20-0.80 สาหรับ WO (Co=0) มีร้อยละการเปลี่ยนของ
ฟี นอล (ร้ อยละ 50.6) ต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO แสดงว่าการเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา
WO ช่วยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
ตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.3 ข) แสดงร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา CoWO ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ที่คา่ ต่างๆ แสดงดัง พบว่าตัวส่งเสริ มคือ
โคบอลต์ที่เติมในตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อร้ อยละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาดังนี ้
ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซโนน
โดยอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) มีผลต่อการเลือกเกิ ดเล็กน้ อย และตัวเร่งปฏิกิริยา WO3
ให้ ผลการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ในทานองเดียวกัน แต่ให้ ร้อยละการเลือกเกิดของไซโคลเฮกเซนที่
ต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO แสดงว่า CoWO ส่งเสริมการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
สาหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา WO มีค่า DDO/HYD = 0.6 และเมื่อเติมโคบอลต์ลงไปมีค่า
DDO/HYD = 0.41-0.61 แสดงให้ เห็นว่าการเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา WO ช่วยเพิ่มอัตราเร็ ว
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันให้ สูงขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rodriguez และคณะ [37] ศึกษา
ปฏิ กิริยาไฮโดรดีซัล เฟอไรเซชันโดยใช้ ตวั เร่ งปฏิ กิริยาทัง สเตนและโมลิบดินัมแบบมี นิเกิลและ
โคบอลต์เป็ นส่งส่งเสริ ม พบว่าปฏิกิริยาไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชัน ของไดเบนโซไทโอฟี นที่ ใช้ ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยา Co-W-S แสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสเป็ นส่วนใหญ่ เพราะพันธะ Co-W ไปดึง
อะตอมของ S ให้ หลุดออกจากโมเลกุลที่มี S เป็ นองค์ประกอบได้ โดยตรง แต่เนื่องจากอะตอมของ
O มีแรงระหว่างพันธะสูงกว่า S ทาให้ หลุดออกได้ ยากกว่า จึงส่งผลให้ อตั ราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดร
จิเนชันที่มีคา่ สูงขึ ้น
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ตารางที่ 4.2 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO
Catalysts
Co/(W+Co)

WO

CoWO

CoO

0

0.2

0.35

0.5

0.65

0.8

1

50.6

60.1

62.9

78.9

57.7

57.6

49.9

Benzene

37.4

33.4

32.6

29.1

34.6

25.6

12.1

Cyclohexane

32.7

39.5

41.7

42.0

44.2

34.3

49.7

Cyclohexene

24.7

24.3

23.3

27.3

20.6

36.0

36.8

Cyclohexanone

5.1

2.8

2.4

1.6

0.5

0.2

1.4

DDO/HYD a

0.60

0.61

0.52

0.41

0.53

0.54

0.14

Oxygen removalb (mol%)

53.8

63.6

65.3

79.9

61.0

60.9

53.6

Phenol conversion (mol%)
Selectivity (mol%)

Total H/C atomic ratioc
0.128
0.138
0.133
0.134
0.131
0.130
0.146
a
DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
b
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO
ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
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ก)

ข)

ภาพที่ 4.3 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO
ต่อ ก) ร้ อยละการเปลี่ยนของ ฟี นอล และ ข) ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWO ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของ
สารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
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4.3 การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์ และออกไซด์ แบบไม่ มีตัวส่ งเสริม และ
แบบมีตัวส่ งเสริม
การทดลองนี ้เป็ นการศึกษาชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน ได้ แก่ WS และ WO แบบไม่มี
ตัวส่ง เสริ ม และแบบมี โคบอลต์ เ ป็ นตัวส่ง เสริ ม ต่อ ปฏิ กิริยาไฮโดรดีออกซิ จิ เนชัน ของฟี นอลที่
อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา
ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.4 ก) แสดงผลของตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO แบบไม่มีตวั
ส่งเสริมต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลต่อร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล พบว่า ทังตั
้ วเร่ง
ปฏิกิริยา WS และ WO ให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลเท่ากัน คือร้ อยละ 50.6 แสดงว่าชนิด
ของซัลไฟด์และออกไซด์ไม่มีผลต่อค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล เมื่อพิจารณาร้ อยละการเลือก
เกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสอง
้
พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา WS มีผลต่อร้ อยละการเลือก
เกิดของผลิตภัณฑ์ดงั นี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน > ไซโคลเฮกซโนน และตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา WO ให้ ผลการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ ดงั นี ้ เบนซีน > ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน >
ไซโคลเฮกซโนน สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา WS มีคา่ DDO/HYD = 0.27 และตัวเร่งปฏิกิริยา WO มีคา่
DDO/HYD = 0.60 แสดงว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสองช่
้
วยเพิ่มอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน โดย
ตัวเร่งปฏิกิริยา WS ส่งเสริมเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WO เล็กน้ อย
ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.4 ข) แสดงผลของตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO แบบมีโคบอลต์
เป็ นตัวส่งเสริม (อัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัวเร่งปฏิกิริยามีคา่ 0.5 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่
ให้ คา่ การเปลี่ยนของฟี นอลสูงสุด) พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS ให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล
(ร้ อยละ 94.9) สูงกว่า CoWO (ร้ อยละ 78.9) แสดงว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบมีตวั ส่งเสริ มชนิดของ
ซัล ไฟด์ นัน้ มี ประสิทธิ ภ าพกว่าออกไซด์และทาให้ ตัวเร่ ง ปฏิกิริยาที่ มี แอกที วิตีสูง เมื่ อพิจารณา
ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสอง
้
พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS มีผล
ต่อร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ดงั นี ้ ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮก
ซโนน และตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO ให้ ผลการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ดงั นี ้ ไซโคลเฮกเซน > เบนซีน
~ ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS มีคา่ DDO/HYD = 0.54 และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO มีคา่ DDO/HYD = 0.41 แสดงตัวเร่งปฏิกิริยาทังสองช่
้
วยเพิ่มอัตราเร็ ว
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Espino และคณะ [40] ศึกษาการเปรี ยบเทียบ
ตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 and Co(Ni)/ WS2 ที่เตรี ยมจากแอมโมเนียมไทโอทังสเตตในปฏิกิริยาไฮโดรดี
ซัลเฟอไรเซชัน
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ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO แบบมีตวั ส่งเสริ มและแบบไม่มีตวั
ส่งเสริม ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
Catalysts

WS

WO

CoWS

CoWO

Phenol conversion (mol%)
Selectivity (mol%)
Benzene
Cyclohexane
Cyclohexene
Cyclohexanone

50.6

50.6

94.9

78.9

21.4
47.8
30.3
0.5

37.4
32.7
24.7
5.1

35.0
38.7
24.8
1.5

29.1
42.0
27.3
1.6

0.27
54.4
0.140

0.60
53.8
0.128

0.54
94.6
0.130

0.41
79.9
0.134

DDO/HYDa
Oxygen removalb (mol%)
Total H/C atomic ratioc
a

DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้ อยละ
0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
b
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ก)

ข)

ภาพที่ 4.4 การเปรี ยบเทียบของตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO ในปฏิกิริยาไฮโดรดี
ออกซิจิเนชันของฟี นอล ก) ไม่มีตวั ส่งเสริม และ ข) มีโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริม
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริย ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และ
เวลา 2 ชัว่ โมง
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4.4 ผลของปริมาณตัวเร่ งปฏิกิริยา
การทดลองนี ้เป็ นการศึกษาผลของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS ที่อตั ราส่วนโดยโมล
ของ Co/(W+Co) = 0.50 ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลต่อร้ อยละการเปลี่ยนของฟี
นอลและร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS ร้ อยละ 0,
0.188, 0.375 และ 0.750 โดยน ้าหนักของสารละลาย ที่อณ
ุ หภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดัน
ไฮโดรเจนเริ่มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล และเวลา 2 ชัว่ โมง
จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.5 ก) พบว่า กรณีไม่ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา ร้ อยละการเปลี่ยน
ของฟี นอลมีค่าค่อนข้ างต่าประมาณร้ อยละ 40 และเมื่อเพิ่มปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา ร้ อยละการ
เปลี่ยนของฟี นอลมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ อย่างชัดเจน โดยการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยาในปริ มาณร้ อยละ
0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย ส่งผลให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลสูงสุด สรุปได้ ว่าตัวเร่ง
ปฏิกิริยาช่วยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันหรื อช่วยในการลดพลังงานกระตุ้นของการ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันลง [41] นอกจากนี ้การเพิ่มปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยายังช่วยเพิ่ม
อัตราเร็วปฏิกิริยาให้ เร็วขึ ้นอีกด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yoosuk และคณะ [39] ศึกษาไฮโดร
ดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟี นอลบนตัวเร่ งปฏิกิริยา CoMoS2 และ NiMoS2 แบบไม่มีตวั
รองรับ ที่พบว่าการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา NiMoS2 ที่มีอตั ราส่วนโดยโมลของ Ni/(Mo+Ni) = 0.20 ซึ่ง
เป็ นอัตราส่วนที่ให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลสูงสุด ในปริ มาณร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของ
สารละลาย
สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์แสดงดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.5 ข) พบว่า
กรณีไม่ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา การเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน >
เบนซีน ~ ไซโคลเฮกซโนน แตกต่างจากกรณีใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา CoWS การเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
มีผลต่างกันดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน ดังนันใช้
้ และไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ชดั เจน
ค่า DDO/HYD ของการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา CoWS ในปริ มาณที่ต่างกันมีค่าอยู่ระหว่าง
0.04-0.54 แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา CoWS ในปริ มาณร้ อยละ 0-0.750 โดยน ้าหนัก
ของสารละลาย ช่วยเพิ่มอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ให้ สูงขึน้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Rodriguez และคณะ [37] ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชันโดยใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาทังสเตน
และโมลิบดินมั แบบมีนิเกิลและโคบอลต์เป็ นส่งส่งเสริม
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ตารางที่ 4.4 ผลของปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS (Co/(W+Co) = 0.50) ต่อปฏิกิริยาไฮโดรดี
ออกซิจิเนชันของฟี นอล
Catalyst (wt% solution)
Conversion (mol%)
Selectivity (mol%)
Benzene
Cyclohexane
Cyclohexene
Cyclohexanone
DDO/HYDa
Oxygen removalb (mol%)
Total H/C atomic ratioc
a

0
39.3

0.188
53.5

0.375
94.9

0.75
54.5

4.2
62.8
35.1
1.6
0.04
43.9
0.154

7.6
56.2
35.2
1.1
0.08
56.7
0.150

35.0
38.7
24.8
1.5
0.54
94.6
0.130

13.1
56.2
29.8
0.8
0.15
57.9
0.144

DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล และเวลา 2 ชัว่ โมง
b
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ก)

ข)

ภาพที่ 4.5 ผลของปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS (Co/(W+Co) = 0.50) ต่อ
ก) ร้ อยละการเปลี่ยนของ ฟี นอล ข) ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น
2.8 เมกะพาสคัล และเวลา 2 ชัว่ โมง
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4.5 การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิงการค้ าและที่เตรียมได้
การทดลองนีเ้ ป็ นการเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิงการค้ า (C) และตัวเร่ งปฏิกิริยา
เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วยความร้ อนของ ATTW และ ATT (S) ในส่วนของร้ อยละการเปลี่ยน
ของฟี นอลและร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ ที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดัน
ไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา WS ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของ
สารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
4.5.2 การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WS เชิงการค้ าและ WS2 ที่เตรียมได้
ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 ก) แสดงการเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) และ WS
(S) ให้ ผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลแตกต่างกัน ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลจาก
การใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา WS (S) (ร้ อยละ 50.6) ให้ คา่ ที่ใกล้ เคียงตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) (ร้ อยละ
54.4) แสดงว่าวิธีการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา WS (S) นันมี
้ ประสิทธิภาพและให้ ตวั เร่งปฏิกิริยาที่มี
แอกทีวิตีสงู ใกล้ เคียงกับตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C)
ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 ก) แสดงร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาทังสอง
้
พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) ให้ การเลือกเกิดของไซโคลเฮกซโนน (ร้ อยละ 0.7)
ใกล้ เคียงกับตัวเร่งปฏิกิริยา WS (S) (ร้ อยละ 0.5) ซึ่งไซโคลเฮกซโนนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีออกซิเจน
เป็ นองค์ประกอบ ดังนันตั
้ วเร่งปฏิกิริยา WS (S) มีความสามารถในการกาจัดออกซิเจนออกจากฟี
นอลได้ ดีเช่นเดียวกับตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) นอกจากนี ้ ตัวเร่งปฏิกิริยา WS (S) มีร้อยละการ
เลือกเกิดของปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน > ไซโคลเฮกซโนน ซึ่ง
สอดคล้ องกับตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) แสดงว่าทังตั
้ วเร่งปฏิกิริยา WS (S) และตัวเร่งปฏิกิริยา WS2
(C) นันช่
้ วยในการเลือกผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายได้ เหมือนกัน
สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 (C) มีคา่ DDO/HYD = 0.23 แต่ WS (S) มีคา่ DDO/HYD =
0.27 แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทังสองช่
้
วยเพิ่มอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Alonso และคณะ [42] ศึกษาการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 และ WS2 จากการสลายตัว
ด้ วยของแอมโมเนียมไทโอซอล
4.5.2 การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WO3 เชิงการค้ าและ WO ที่เตรียมได้
ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 ข) แสดงการเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) และ WO
(S) ให้ ผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลแตกต่างกัน ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลจาก
การใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา WO (S) (ร้ อยละ 50.6) ให้ คา่ ที่ใกล้ เคียงตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) (ร้ อยละ
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54.1) แสดงว่าวิธีการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา WO (S) นันมี
้ ประสิทธิภาพและให้ ตวั เร่งปฏิกิริยาที่มี
แอกทีวิตีสงู ใกล้ เคียงกับตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C)
ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 ข) แสดงร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา WO ทังสองตั
้
ว พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา WO3 (C) ให้ ร้อยละการเลือกเกิดของไซโคลเฮก
ซโนน (ร้ อยละ 1.1) ซึ่งต่ากว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา WO (S) (ร้ อยละ 5.1) ซึ่งไซโคลเฮกซโนนเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ ดังนันตั
้ วเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) มีความสามารถในการ
กาจัดออกซิเจนออกจากฟี นอลได้ ดกี ว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WO (S) นอกจากนี ้ ตัวเร่งปฏิกิริยา WO (S)
มี ร้ อยละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ เบนซีน > ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคล
เฮกซโนน สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) มีร้อยละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮ
กเซน > ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน ~ ไซโคลเฮกซโนน แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) ช่วยในการ
เลือกผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายได้ ตา่ งจากตัวเร่งปฏิกิริยา WO (S) เล็กน้ อย
สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 (C) มีคา่ DDO/HYD = 0.07 แต่ WO (S) มีคา่ DDO/HYD =
0.6 แสดงว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทัง้ สองช่วยเพิ่มอัตราเร็ ว ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน โดยตัวเร่ งปฏิกิริยา
WO3 (C) ช่วยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ ดีกว่า WO (S)
ตารางที่ 4.5 การเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงการค้ าและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้ ในปฏิกิริยา
ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
WS

WS2 powder

WO

WO3 powder

(Hydrothermal)

(commercial)

(Hydrothermal)

(commercial)

50.6

54.4

50.6

54.1

Benzene

21.4

18.6

37.4

6.3

Cyclohexane

47.8

44.6

32.7

69.2

Cyclohexene

30.3

25.2

24.7

23.4

Cyclohexanone

0.5

0.7

5.1

1.1

0.27

0.23

0.6

0.07

54.4

57.8

53.8

57.5

Catalysts
Phenol conversion (mol%)
Selectivity (mol%)

a

DDO/HYD

b

Oxygen removal (mol%)

Total H/C atomic ratioc
0.140
0.144
0.128
0.154
a
DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
b
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยา WO
ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
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ก)

ข)

ภาพที่ 4.6 การเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงการค้ าและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้
ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
ก) ตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 เชิงการค้ า (C) และตัวเร่งปฏิกิริยา WS (S) ที่เตรี ยมได้ และ
ข) ตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 เชิงการค้ า (C) และตัวเร่งปฏิกิริยา WO (S) ที่เตรี ยมได้
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา WO ร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย
และเวลา 2 ชัว่ โมง
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4.6 การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาซัลไฟด์ ท่ เี ตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์ มัล
การทดลองศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอลโดยเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา
แบบต่างๆดังนี ้ WS, CoWS, CoS และ MoS2 ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน ในส่วนของร้ อยละ
การเปลี่ยนของฟี นอลและร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ ที่ภาวะอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส
ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้ อยละ 0.375 โดย โมลของ
สารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.7 แสดงการเปรี ยบเที ยบตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาที่ มีซัลไฟด์เป็ น
องค์ประกอบ พบว่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลซึ่งแสดงแอกทีวิตี ของตัวเร่ งปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้
CoWS > CoS > MoS2 > WS แสดงว่าตัวส่งเสริ มที่เติมลงในตัวเร่งปฏิกิริยา WS นันส่
้ งผลต่อ
ความว่องไวในการทาปฏิกิริยาและ Co เป็ นตัวส่งเสริ มที่ช่วยเพิ่มแอกทีวิตีของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ดี
สอดคล้ องกับปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสของอีเทน [43] เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ
CoS พบว่าซัลไฟด์ของ W ช่วยเร่งอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันได้ ดีกว่าซัลไฟด์ของ Co
และเมื่อเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 และ WS พบว่าตัวส่งเสริ มโมลิบดีนมั มีประสิทธิภาพ
และทาให้ ตวั เร่ ง ปฏิ กิริยาที่ มีแอกที วิตีสูง กว่าตัวส่ง เสริ มทังสเตน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Yoneyama และคณะ [44] ศึกษาการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 แบบไม่มีตวั รองรับในปฏิกิริยา
ไฮโดรจิโนไลซิส
จากการเปรี ยบเทียบร้ อยละการเลือกเกิด ของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบต่างๆ
พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoS และ MoS2 มีร้อยละการเลือกเกิดของเบนซีนสูงที่สดุ (ร้ อยละ 46.0 และ
65.6 ตามลาดับ) แต่ WS และ CoWS มีร้อยละการเลือกเกิดของไซโคลเฮกเซนมากที่สดุ (ร้ อยละ
47.8 และ 38.7 ตามลาดับ) แสดงว่าตัวส่งเสริ มและตัวเร่งปฏิกิริยาต่างชนิดกันส่งผลต่อผลิตภัณฑ์
สุดท้ ายต่างกัน สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 ให้ ร้อยละการเลือกเกิดของไซโคลเฮกซโนน (ร้ อยละ
4.5) ที่สงู กว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WS (ร้ อยละ0.5) ซึ่งไซโคลเฮกซโนนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีออกซิเจนเป็ น
องค์ประกอบ ดังนันตั
้ วเร่งปฏิ กิริยา WS มีความสามารถในการกาจัดออกซิเจนออกจากฟี นอลได้
ดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 ดังนันการเลื
้
อกใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยานันต้
้ องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ก่อนจึงเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 มีคา่ DDO/HYD = 1.90 แต่ WS, CoWS และ CoS มีคา่
DDO/HYD = 0.27, 0.54 และ 0.85 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า MoS2 ช่วยเพิ่มอัตราเร็ วปฏิกิริยา
ไฮโดรจิโนไลซิสได้ ดีขึ ้น แตกต่างกับ WS, CoWS และ CoS ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร็ วปฏิกิริยาไฮโดรจิ
เนชัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Alonso และคณะ [42] ศึกษาการเตรี ยมตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2
และ WS2 จากการสลายตัวด้ วยของแอมโมเนียมไทโอซอล
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ตารางที่ 4.6 การเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาซัลไฟด์แบบต่างๆที่เตรี ยมโดยวิธีไฮโดรเทอร์ มลั
Catalysts

WS

CoWSd

CoS

MoS2

Phenol conversion (mol%)

50.6

94.9

81.1

71.0

Selectivity (mol%)
Cyclohexane

47.8

38.7

42.8

22.0

Cyclohexene

30.3

24.8

10.8

7.9

Benzene
Cyclohexanone

21.4
0.5

35.0
1.5

46.0
0.5

65.6
4.5

DDO/HYDa
0.27
0.54
0.85
1.9
b
Oxygen removal (mol%)
54.4
94.6
84.3
60.1
c
Total H/C atomic ratio
0.140
0.130
0.125
0.144
a
DDO/HYD = selectivity to benzene/selectivity to (cyclohexane + cyclohexene + cyclohexanone).
b
Oxygen removal = (amount of oxygen in reactant - amount of oxygen in product)/amount of oxygen in reactant.
c
Total H/C atomic ratio = amount of H atom in product/amount of C atom in product.
d
Co/(W+Co) = 0.50
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้ น 2.8 เมกะพาสคัล ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้ อยละ
0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย และเวลา 2 ชัว่ โมง

ภาพที่ 4.7 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา WS, CoWS, CoS และ MoS2 ต่อร้ อยละการ
เปลี่ยนของฟี นอลและการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
ภาวะการทดลอง: อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่ มต้ น 2.8
เมกะพาสคัล ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาร้ อยละ 0.375 โดยน ้าหนักของสารละลาย
และเวลา 2 ชัว่ โมง
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4.7 การวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนของ
รังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction: XRD) การวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรู พรุ นโดยวิธีบีอีที (Brunauer
Emmett Teller: BET) และการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค การรี ดัก ชัน แบบโปรแกรมอุณ หภูมิ
(Temperature Programmed Reduction: TPR) เพื่ออธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชัน
ของฟี นอล
4.7.1 เทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction: XRD)
รูปแบบ XRD ของตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ CoWS (ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co)
= 0.50) แสดงดังภาพที่ 4.8 ก) พบว่าเมื่อมีการเติม Co ลงในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS นันส่
้ งผลให้
peak มีความสูงลดลง สังเกตได้ อย่างชัดเจนที่ 2 = 14.4o ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของ Basal
plane (002) แสดงถึงความเป็ นผลึกที่ลดลง และยังพบว่ามีการกระจายของพี คกว้ าง แสดงว่า
ตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ CoWS ที่เตรี ยมได้ นนมี
ั ้ โครงสร้ าง WS ที่มีความเป็ นผลึกน้ อย และเมื่อ
เปรี ยบเทียบรูปแบบ XRD ของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS ที่เตรี ยมกับฐานข้ อมูล ตรวจพบโคบอลต์เกิด
เป็ นโครงสร้ าง Co4S3 แสดงดังภาพที่ 4.9 ก) แต่ในตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ตรวจพบการเกิดโครงสร้ าง
ของ Co-W-S อย่างชัดเจน อาจเป็ นผลมาจากเกิดการซ้ อนทับกันของพีค WS และ Co-W-S หรื อ
Co-W-S อาจจะมี ขนาดของผลึกเล็กจนไม่สามารถตรวจวัดได้ ด้วยเทคนิคนี ้ โดยการตรวจพบ
โคบอลต์ในโครงสร้ างของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS นัน้ ทาให้ ทราบว่าโครงสร้ างที่เกิดขึน้ อาจช่วยดูด
ซับและแยกโมเลกุลไฮโดรเจนได้ และเมื่อนารู ปแบบ XRD ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบ XRD
จากงานวิจยั ของ Acuna และคณะ [35] ดังภาพที่ 4.10 ก) พบว่าโครงสร้ างของ WS ที่เตรี ยมได้
แสดงพีคส่วนใหญ่ตรงกับโครงสร้ างของ WS2 ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยา WS ที่เตรี ยมได้
แท้ จริงแล้ วมีสตู รโมเลกุลเป็ น WS2
รู ป แบบ XRD ของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า WO และ CoWO (ที่ อัต ราส่ว นโดยโมลของ
Co/(W+Co) = 0.50) แสดงดังภาพที่ 4.8 ข) พบว่าเมื่อมีการเติม Co ลงในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO
นันส่
้ งผลให้ peak มีความสูงลดลง สังเกตได้ จากที่ 2 มีคา่ ประมาณ 14o, 24 o, 27 o, 37 o, 50 o ซึ่ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของ Basal plane (100), (011), (200), (201) และ (220) ตามลาดับ แสดงถึง
ความเป็ นผลึกที่ลดลง และเมื่อนารูปแบบ XRD ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับรูปแบบ XRD จากงานวิจยั
ของ Acuna และคณะ [35] ดังภาพที่ 4.10 ข) พบว่าโครงสร้ างของ WO ที่เตรี ยมได้ แสดงพีคส่วน
ใหญ่ตรงกับโครงสร้ างของ WO3 ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WO ที่เตรี ยมได้ แท้ จริ งแล้ วมีสตู ร
โมเลกุลเป็ น WO3 และเมื่อนาพีคของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO ที่เตรี ยมได้ เปรี ยบเทียบกับฐานข้ อมูล
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พบว่าพีคส่วนใหญ่ตรงกับโมเลกุลของ CoWO4 แสดงดังภาพที่ 4.9 ข) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Lipsch และคณะ [45] ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบเดตและโคบอลต์โมลิบดินมั ออกไซด์
พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดินัม ออกไซด์มีสูตรโมเลกุลคือ CoMoO4 ดัง นัน้ จึงถื อได้ ว่า
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO ที่เตรี ยมได้ แท้ จริงแล้ วมีสตู รโมเลกุลเป็ น CoWO4
+

ก)

+

+

(105)

(100)

(110)

+

+ Co4S3

WS

CoWS

(002)

ข)

WO
(200)

(100)

(011)

(201)

(220)

CoWO

ภาพที่ 4.8 รู ปแบบ XRD ของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตน ก) ทังสเตนซัลไฟด์ และ ข)
ทังสเตนออกไซด์ โดยเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการเติมโคบอลต์
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ก)

CoWS
Co3S4

ข)

CoWO
CoWO4

ภาพที่ 4.9 เปรี ยบเทียบรูปแบบ XRD ของตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ
ก) CoWS กับ Co3S4 และ ข) CoWO กับ CoWO4
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ก)

ข)

ภาพที่ 4.10 รูปแบบ XRD ของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์และออกไซด์
ก) WS2 ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ และ ข) WO3 [35]
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4.7.2 การวัดพืน้ ที่ผิวและขนาดรู พรุนโดยวิธีบีอีที (Brunauer Emmett Teller: BET)
ผลของพื ้นที่ผิว ขนาดรู พรุ น และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางรู พรุ น ของตัวเร่ งปฏิกิริยา WS,
WO, CoWS และ CoWO (ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.50) สาหรับปฏิกิริยาไฮโดรดี
ออกซิ จิเ นชันของฟี นอล แสดงดัง ตารางที่ 4.7 พบว่าพื น้ ที่ ผิวและขนาดของรู พรุ นของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์ ได้ ผลสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Liao และคณะ [46] ศึกษาการ
วิเ คราะห์ ลักษณะทางกายภาพของทัง สเตนออกไซด์ และเมื่ อมี การเติม โคบอลต์ ลงในตัว เร่ ง
ปฏิกิริยา ส่งผลให้ พื ้นที่ผิวและเส้ นผ่านศูนย์กลางรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดลดลง แสดงว่า
โคบอลต์ที่เติมลงไปนัน้ ไปเกาะบน WS และ WO เกิดเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ไปขัดขวางรู พรุ น
นอกจากนันการเติ
้
มโคบอลต์ยงั ไปเพิ่มความหนานแน่นของอนุภาค ภายหลังจากการรวมตัวของ
โคบอลต์และทังสเตนอีกด้ วย จึงส่งผลต่อพื ้นที่ผิวและขนาดของตัวเร่ งปฏิกิริยา งานวิจยั นีไ้ ด้ ผล
คล้ ายคลึงกับ Rodriguez และคณะ [37] ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนและโมลิบดินมั ซัลไฟด์แบบ
รูพรุ นขนาดกลางที่มีการเติมนิเกิลและโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ มในปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน
และ Yoosuk และคณะ [47] ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2, CoMoS2 และ NiMoS2 แบบไม่มีตวั
รองรับในปฏิกิริยาไฮโดรดีซลั เฟอไรเซชัน นอกจากนี ้ยังพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS (ที่อตั ราส่วน
โดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.50) มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนสูงที่สดุ (3.920 นาโนเมตร)
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ร้ อยละการเปลี่ ยนของฟี นอลในส่ว นที่ 4.1 ผลของอัต ราส่ว นโดยโมลของ
Co/(W+Co) ในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS โดยร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลมีคา่ ที่สูงสุดคือร้ อยละ
94.9 การมีเลือกเกิดที่สงู ที่สดุ ของไซโคลเฮกเซน (ร้ อยละ 38.7) และเบนซีน (ร้ อยละ 35.0) และ
พบว่าเมื่อเติม Co ลงในตัวเร่งปฏิกิริยา WS ทาให้ ตวั เร่งปฏิกิริยามีพื ้นที่ผิวลดลงเล็กน้ อย แต่เมื่อ
เติม Co ลงในตัวเร่งปฏิกิริยา WO กลับทาให้ ตวั เร่งปฏิกิริยาพื ้นที่ผิวเพิ่มขึ ้น โดยเมื่อพิจารณาควบคู่
กับอัตราส่วน DDO/HYD พบว่ามีความสอดคล้ องกัน เนื่องจากการเติม Co ลงในตัวเร่งปฏิกิริยา
WS ทาให้ การเกิดปฏิกิริยา Hydrogenation มีแนวโน้ มที่ลดลงเนื่องจากพื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
ลดลง และการเติม Co ลงในตัวเร่ งปฏิกิริยา WO ทาให้ การเกิดปฏิกิริยา Hydrogenation มี
แนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากพื ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ ้น
จากการวิเคราะห์ไอโซเทอร์ มการดูดซับและการคายของไนโตรเจน ซึง่ เป็ นการดูดซับแก๊ สที่
เกิดปรากฏการณ์ การกลั่นตัวและการระเหยของแก๊ สที่กลัน่ ตัวบนตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีรูปร่ างเป็ น
โพรงขนาดเล็ก สามารถพิจารณาได้ จากรูปร่างของไอโซเทอร์ ม ภาพที่ 4.11 แสดงไอโซเทอร์ มการ
ดูดซับและการคายของไนโตรเจนและการกระจายตัวของขนาดรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา WS, WO,
CoWS และ CoWO เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วยความร้ อนของ ATTW และ ATT ตามลาดับ จาก
ภาพที่ 4.11 พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS มีความแตกต่างของไอโซเทอร์ มการดูดซับและการคาย
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ของไนโตรเจนชัดเจนมากที่สดุ และพบว่าไอโซเทอร์ มของทุกตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงไอโซเทอร์ มของ
การดูดซับแบบบีอีทีชนิด IV [41] ชี ้ให้ เห็นถึงการมีรูพรุนขนาดกลาง
ตารางที่ 4.7 พื ้นที่ผิว ขนาดรูพรุน และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางรู พรุน ของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน
แบบต่างๆ จากการวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรูพรุนโดยวิธีบีอีที
Catalysts

WS

WO

CoWS

CoWO

Co/(W+Co)

0

0

0.5

0.5

Surface area (m2/g)

9.494

5.925

8.613

9.723

Pore volume (cm3/g)

1.072

0.048

0.084

0.048

Pore diameter (nm)

1.742

2.801

3.920

1.502

ก)

ข)
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ค)

ง)

ภาพที่ 4.11 ไอโซเทอร์ มการดูดซับและการคายของไนโตรเจนและการ
กระจายตัวขนาดรู พรุ นของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนแบบต่างๆ ก) WS,
ข) WO, ค)CoWS และ ง) CoWO (อัตราส่วนโดยโมล Co/W+Co
เท่ากับ 0.5)

64
4.7.3 ผลการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น ด้ ว ยแก๊ ส ไฮโดรเจนโดยเทคนิ ค โปรแกรมอุ ณ หภู มิ
(Temperature Programmed Reduction: TPR)
จากภาพที่ 4.12 ซึ่งเป็ นกราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการเกิดรี ดกั ชันด้ วยการใช้ แก๊ ส
ไฮโดรเจน โดยใช้ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทัง สเตนซัล ไฟด์ แ ละทัง สเตนออกไซด์ ที่ สัง เคราะห์ ขึน้ จาก
กระบวนการสลายตัวทางความร้ อน พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์เกิดกราฟการรี ดกั ชันที่
เวลาต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์ แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์มีความว่องไว
ในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า
ก)

ข)

ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณการใช้ ไฮโดรเจน
ต่ออุณหภูมิที่เวลาต่างๆของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน ก) WS และ ข) WO
จากภาพที่ 4.13 ซึ่งเป็ นกราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการเกิดรี ดกั ชันด้ วยการใช้ แก๊ ส
ไฮโดรเจน โดยใช้ ตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาทัง สเตนซัลไฟด์และทัง สเตนออกไซด์แบบมี โคบอลต์เป็ นตัว
ส่งเสริ ม (อัตราส่วนโดยโมล Co/W+Co เท่ากับ 0.5) พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS เกิดกราฟการ
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รี ดกั ชันที่เวลาต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS มีความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยามากกว่า และเมื่อเปรี ยบเทียบภาพที่ 4.12 และภาพที่ 4.13 พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
ทังสเตนที่มีการเติมโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริมนัน้ แสดงปริมาณพื ้นที่ของพีค หรื อปริ มาณไฮโดรเจนที่
ใช้ มากกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทัง สเตนที่ ไม่มีการเติมโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ ม เห็นได้ ชัดจากภาพที่
4.13 ก) ซึง่ เป็ นกราฟของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS พบว่าปริมาณพื ้นที่ของพีคมีคา่ สูงสุด แสดงว่าการ
เติมโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ มส่งผลให้ ตวั เร่งปฏิกิริยามีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลของค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 ก) ซึ่งมี
ค่าสูงสุด
ก)

ข)

ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปริ ม าณการใช้
ไฮโดรเจนต่ออุณหภูมิที่เวลาต่างๆของตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนแบบมี
โคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ ม ก) CoWS และ ข) CoWO (อัตราส่วนโดยโมล
Co/W+Co เท่ากับ 0.5)

บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลอง และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล โดยการทดลองได้ ศกึ ษา
ผลของปั จ จัย คื อ อัต ราส่ว นโดยโมลของ Co/(W+Co) ในตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า เปรี ย บเที ย บตัว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าทัง สเตนซัล ไฟด์ แ ละออกไซด์ ทัง้ แบบมี แ ละไม่มี ตัว ส่ง เสริ ม ปริ ม าณตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
เปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซลั ไฟด์เป็ นองค์ประกอบ เปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมจาก
การสลายตัวด้ วยความร้ อนของแอมโมเนียมเตตระไทโอทังสเตต (ATTW) แอมโมเนียมทังสเตต
(ATT) และตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงการค้ า และวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิค
การเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction: XRD) และการวัดพื ้นที่ผิวและขนาดรูพรุนโดยวิธีบี
อีที (Brunauer Emmett Teller: BET)
1. ผลของอัตราส่ วนโดยโมลของโคบอลต์ ต่อทังสเตนในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS
การเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS ช่วยเพิ่มร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลให้ สงู ขึ ้น
ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.50 ให้ ค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลสูงสุด (ร้ อยละ
94.9) แต่การเติมโคบอลต์ในปริมาณมากเกินไปมีโอกาสไปขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิ
จิเนชัน สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮ
กซีน > ไซโคลเฮกซโนน โดยอัตราส่วนโดยโมล ของ Co/(W+Co) มีผลต่อการเลือกเกิดเล็กน้ อย
และการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา CoWS ให้ คา่ DDO/HYD = 0.33-0.77 แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS
ทาให้ อตั ราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันให้ ต่าลง
2. ผลของอัตราส่ วนโดยโมลของโคบอลต์ ต่อทังสเตนในตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWO
การเติมโคบอลต์ในตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO ช่วยเพิ่มร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลให้ สงู ขึ ้น
ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.20-0.80 ให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลค่อนข้ างสูง
ในช่วงร้ อยละ 58-79 สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคล
เฮกซีน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซโนน โดยอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) มีผลต่อการเลือกเกิด
เล็กน้ อย และการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา CoWO ให้ ค่า DDO/HYD = 0.41-0.61 แสดงว่าตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา CoWO ช่วยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ ดีขึ ้น
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3. ผลของการเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์ และออกไซด์ แบบไม่ มี
ตัวส่ งเสริม และแบบมีตัวส่ งเสริม
ตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ WO ให้ คา่ ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลเท่ากันคือร้ อยละ 50.6
แสดงว่าชนิดของซัลไฟด์และออกไซด์ไม่มีผลต่อค่าร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล สาหรับร้ อยละการ
เลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา WS เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน
> ไซโคลเฮกซโนน แตกต่างจากการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา WO ซึ่งให้ ผลดังนี ้
เบนซีน > ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน
เมื่อเติมตัวส่งเสริ มโคบอลต์ลงไปพบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS ให้ ค่าร้ อยละการเปลี่ยน
ของฟี นอลสูง กว่า CoWO แสดงว่า ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าแบบมี ตัว ส่ง เสริ ม ชนิ ด ของซัล ไฟด์ นัน้ มี
ประสิทธิภาพกว่าออกไซด์และทาให้ ตวั เร่งปฏิกิริยาที่มีแอกทีวิตีสงู สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของ
ผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคล
เฮกซโนน แตกต่าง CoWO ให้ ผลดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > เบนซีน ~ ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน
แสดงว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนซัลไฟด์และออกไซด์ทงั ้ แบบไม่มีตวั ส่งเสริ ม และแบบมีโคบอลต์
เป็ นตัวส่งเสริมให้ การเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่า DDO/HYD ของตัวเร่ง
ปฏิ กิริ ย าทุก ตัว พบว่า มี ค่าอยู่ในช่วง 0.27-0.60 แสดงว่า ตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาทัง้ หมดส่ง เสริ ม
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
4. ผลของปริมาณตัวเร่ งปฏิกิริยา
ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลมีคา่ ค่อนข้ างต่าเมื่อไม่ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา และเมื่อเพิ่มปริ มาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลให้ ร้อยละการเปลี่ยนของฟี นอลมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น สาหรับร้ อยละการเลือก
เกิดของผลิตภัณฑ์ การไม่ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน >
ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน ~ ไซโคลเฮกซโนน แต่เมื่อใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา CoWS การเลือกเกิดของ
ผลิตภัณฑ์มีผลแตกต่างกัน ดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน ~ เบนซีน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน
แสดงว่าการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาช่วยให้ การเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ชดั เจนขึ ้น
5. การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิงการค้ าและที่เตรียมได้
ก) การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WS2 เชิงการค้ าและ WS ที่เตรียมได้
ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลจากการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา WS ที่เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วย
ความร้ อนของ ATTW ให้ คา่ ใกล้ เคียงกับตัวเร่งปฏิกิริยา WS2 ทางการค้ า แสดงว่าการเตรี ยมตัวเร่ง
ปฏิกิริยา WS มีประสิทธิภาพ สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ ของตัวเร่งปฏิกิริยา WS ที่
เตรี ยมได้ เป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > เบนซีน > ไซโคลเฮกซโนน ซึ่งสอดคล้ องกับ
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ตัวเร่ งปฏิกิริย า WS2 เชิงการค้ า แสดงว่าทัง้ ตัวเร่ งปฏิกิริยาทัง้ สองช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์
สุดท้ ายได้ เหมือนกัน และการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา WS2 เชิงการค้ ามีคา่ DDO/HYD = 0.23 แต่ WS ที่
เตรี ยมได้ มีค่า DDO/HYD = 0.27 แสดงให้ เห็นว่าทังตั
้ วเร่ งปฏิกิริยาทัง้ สองช่วยเพิ่มอัตราเร็ ว
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ ดี
ข) การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยา WO3 เชิงการค้ าและ WO ที่เตรียมได้
ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลจากการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา WO ที่เตรี ยมจากการสลายตัวด้ วย
ความร้ อนของ ATT ให้ คา่ ใกล้ เคียงกับตัวเร่งปฏิกิริยา WO3 ทางการค้ า แสดงว่าการเตรี ยมตัวเร่ง
ปฏิกิริยา WO มีประสิทธิภาพ สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา WO ที่
เตรี ยมได้ เป็ นดังนี ้ เบนซีน > ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮกซีน > ไซโคลเฮกซโนน สาหรับตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา WO3 เชิงการค้ ามีร้อยละการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเป็ นดังนี ้ ไซโคลเฮกเซน > ไซโคลเฮ
กซีน > เบนซีน ~ ไซโคลเฮกซโนน แสดงว่าตัวเร่ ง ปฏิกิริยา WO3 เชิงการค้ าช่วยในการเลือก
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายได้ แตกต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยา WO ที่เตรี ยมได้ และการใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยา WO3
เชิงการค้ ามีคา่ DDO/HYD = 0.07 แต่ WO ที่เตรี ยมได้ มีคา่ DDO/HYD = 0.6 แสดงให้ เห็นว่าให้
เห็นว่า WO ที่เตรี ยมได้ ชว่ ยเพิ่มอัตราเร็วปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ ดีกว่า
6. การเปรียบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาซัลไฟด์ ท่ เี ตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์ มัล
ร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอลเมื่อเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มี S เป็ นองค์ประกอบเป็ น
ดังนี ้ CoWS > CoS > MoS2 > WS แสดงว่าตัวส่งเสริ มโคบอลต์ที่เติมลงในตัวเร่งปฏิกิริยา WS นัน้
ส่งผลต่อความว่องไวในการทาปฏิกิริยา เนื่องจาก CoWS มีร้อยละการเปลี่ยนของฟี นอลมากกว่า
WS โดยเมื่อเปรี ยบเทียบตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มี Co-S เป็ นองค์ประกอบ พบว่า CoWS มีร้อยละการ
เปลี่ยนของฟี นอลมากกว่า CoS แสดงว่าการมี W ในตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยส่งเสริ มการเกิดปฏิกิริยา
ได้ ดีกว่า และเมื่อเปรี ยบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 กับ WS พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา MoS2 ให้ ร้อยละ
การเปลี่ ยนของฟี นอลสูง กว่า แสดงว่าตัวส่ง เสริ ม โมลิบดีนัม มี ประสิทธิ ภาพและทาให้ ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีแอกทีวิตีสงู สาหรับร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ CoS และ MoS2 ให้ ร้อยละการ
เลือกเกิดของเบนซีนสูงที่สดุ แต่ WS และ CoWS ให้ ร้อยละการเลือกเกิดของไซโคลเฮกเซนสูงที่สดุ
แสดงว่าตัวส่ง เสริ ม ต่างชนิดกันช่วยในการเกิ ดปฏิกิริยาที่ ต่างกัน ตัวเร่ งปฏิกิริยา MoS2 มีค่า
DDO/HYD = 1.9 แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสโดยตรงได้ ดี แต่ WS, CoWS และ CoS มี
ค่า DDO/HYD = 0.27, 0.54 และ 0.85 แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันได้ ดี
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7. การวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ก) เทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์
ตัวเร่งปฏิกิริยา WS ที่มีการเติม Co ลงไปส่งผลให้ peak มีความสูง แสดงถึงความเป็ น
ผลึกที่ลดลง และยังพบการกระจายของพีคกว้ าง แสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WS และ CoWS ที่เตรี ยม
ได้ นนมี
ั ้ โครงสร้ าง WS ที่มีความเป็ นผลึกน้ อย สาหรับการเติมโคบอลต์ซึ่งลงในตัวเร่งปฏิกิริยา WS
นันตรวจพบโครงสร้
้
าง Co4S3 แต่ไม่พบโครงสร้ างของ Co-W-S อย่าง โดยโครงสร้ างของ WS ที่
เตรี ยมได้ แสดงพีคส่วนใหญ่ตรงกับโครงสร้ างของ WS2 ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา WS ที่
เตรี ยมได้ แท้ จริ งแล้ วมีสตู รโมเลกุลเป็ น WS2 สาหรับตัวเร่งปฏิกิริยา WO เมื่อมีการเติม Co ลงไป
ส่งผลให้ peak มีความสูงลดลง แสดงถึงความเป็ นผลึกที่ลดลง โดยโครงสร้ างของ WO ที่เตรี ยมได้
แสดงพีคส่วนใหญ่ตรงกับโครงสร้ างของ WO3 ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา WO ที่เตรี ยมได้
แท้ จริงแล้ วมีสตู รโมเลกุลเป็ น WO3
ข) การวัดพืน้ ที่ผิวและขนาดรู พรุนโดยวิธีบีอีที
การเติม โคบอลต์ล งในตัวเร่ ง ปฏิ กิริยา WS และ WO ส่งผลให้ พื น้ ที่ผิว และเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดลดลง เนื่องจากการเติมโคบอลต์ไปเพิ่มความหนานแน่นของ
อนุภาค ซึง่ โคบอลต์ที่เติมลงไปนัน้ ไปเกาะบน WS และ WO เกิดเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ไปขัดขวาง
รูพรุ น และตัวเร่ งปฏิกิริยา CoWS (ที่อตั ราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co) = 0.50) มีขนาดของรู
พรุนสูงที่สุด และจากการวิเคราะห์ไอโซเทอร์ มการดูดซับและการคายของไนโตรเจน ไอโซเทอร์ ม
ของทุกตัวเร่ งปฏิกิริยา แสดงไอโซเทอร์ มของการดูดซับแบบบีอีทีชนิด IV ชี ้ให้ เห็นถึงการมีรูพรุ น
ขนาดกลาง
ค) ผลการเกิดปฏิกิริยารีดักชันด้ วยแก๊ สไฮโดรเจน
ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนที่มีการเติมโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ มนัน้ แสดงปริ มาณพื ้นที่ของพีค
หรื อปริ มาณไฮโดรเจนที่ใช้ มากกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทังสเตนที่ไม่มีการเติมโคบอลต์เป็ นตัวส่งเสริ ม
แสดงว่าการเติมโคบอลต์ส่งผลให้ ตวั เร่ งปฏิ กิริยามีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS เกิดกราฟการรี ดกั ชันที่เวลาต่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO แสดงว่าตัวเร่ง
ปฏิกิริยา CoWS มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ศึกษาการใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO ที่เตรี ยมได้ สาหรับปฏิกิริยาไฮโดร
ดีออกซิจิเนชันของน ้ามันชีวภาพที่ได้ จากกระบวนการไพโรไลซิสและลิควิแฟกชัน
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ของเหลว
โครมาโทแกรมแสดงผลการแยกผลิตภัณฑ์ ของเหลว
เครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟที่ใช้ วิเคราะห์ คือ Shimadzu GC2010 ซึ่งประกอบด้ วยดีเทค
เตอร์ แบบเฟรมไอออไนเซชัน (flame ionization detector; FID) และคอลัมน์แบบ DB-Wax โดยใช้
ภาวะดังแสดงในหัวข้ อ 3.3.3 ปรากฏผลการวิเคราะห์ดงั ภาพที่ ก.1 และเส้ นที่ได้ จากการวิเคราะห์
สารผลิตภัณฑ์บริ สทุ ธิ์ความเข้ มข้ นต่างๆ เทียบกับสารเทียบมาตรฐานแสดงดังภาพที่ ก.2-ก.6

ภาพที่ ก.1 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของฟี นอล
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ภาพที่ ก.2 เส้ นเทียบมาตรฐานของไซโคลเฮกเซน

ภาพที่ ก.3 เส้ นเทียบมาตรฐานของไซโคลเฮกซีน
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ภาพที่ ก.4 เส้ นเทียบมาตรฐานของเบนซีน

ภาพที่ ก.5 เส้ นเทียบมาตรฐานของไซโคลเฮกซโนน
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ภาพที่ ก.6 เส้ นเทียบมาตรฐานของฟี นอล
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ภาคผนวก ข
การคานวณและข้ อมูลการทดลอง
การคานวณ
1. การคานวณปริมาณการเติมตัวเร่ งปฏิกิริยา
ร้ อยละการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา (โดยมวล)
= (น ้าหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา / น ้าหนักรวมของสารละลาย) x 100
2. การคานวณอัตราส่ วนการเติม Co
อัตราส่วนโดยโมล (mole ratio)
= Co/ (Co + W)
3. การคานวณร้ อยละการเปลี่ยนของฟี นอล
ร้ อยละการเปลีย่ นของฟี นอล
= (1 – น ้าหนักสุดท้ ายของฟี นอล / น ้าหนักเริ่ มต้ นของฟี นอล) x 100
4. การคานวณร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
ร้ อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์
= (น ้าหนักของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ / ผลรวมของผลิตภัณฑ์ทงหมด)
ั้
x 100
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูลดิบจากแก๊ สโครมาโทกราฟ
เส้ นเทียบมาตรฐาน
ความเข้มข้น 0.375 ร้อยละโดยมวล

ความเข้มข้น 0.750 ร้อยละโดยมวล

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

262487
250226
266934

conc.
(wt%)
2.4
2.3
2.5

173747
9487897
275885

1.6
88.5
2.6

Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

ความเข้มข้น 1.125 ร้อยละโดยมวล

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

440793
429441
460554

conc.
(wt%)
3.8
3.7
4.0

Cyclohexanone 290540
Tetralin
19536451
Phenol
463785

2.5
82.1
4.0

ความเข้มข้น 1.500 ร้อยละโดยมวล

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

550267
535167

conc.
(wt%)
4.9
4.8

576195
352063
8682474
842973

5.2
3.1
77.7
4.3

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

861544
837439

conc.
(wt%)
6.5
6.4

913214
609310
9129388
833507

6.9
4.6
69.2
6.3

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

82
สารตัวอย่ าง
ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co)
ภาวะการทดลอง: ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS, ปริ มาณ 0.375 wt%, เวลา 2 ชัว่ โมง
0.00

0.20

Compounds

area

Cyclohexane

156143

conc.
(wt%)
2.3

Cyclohexene
106177
Benzene
76885
Cyclohexanone
1138
Tetralin
9566075

1.5
3.1
0.1
91.2

Phenol

400369

1.9

0.35
Compounds
Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

area

Cyclohexane

88796

conc.
(wt%)
1.0

80865
83467
12117
8073542

0.9
1.0
0.1
93.5

293896

3.4

Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol
0.50

142973
110306
243416
12296

conc.
(wt%)
4.9
3.1
3.3
0.1

9345172
299978

88.0
0.7

area

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone

421440
270699
377738
12407

conc.
(wt%)
3.8
2.5
3.4
0.1

9823206
104063

89.2
0.9

Tetralin
Phenol

83
0.65

0.80

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone

122443
96998
160433
11097

conc.
(wt%)
2.3
1.5
3.1
0.1

8314640
300144

91.2
1.9

Tetralin
Phenol
1.00
Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

234291
76962

conc.
(wt%)
2.4
0.8

242962
2025
8922809
168534

2.5
0.0
92.5
1.7

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone

160648
106537
89757
1264

conc.
(wt%)
0.8
0.5
0.9
0.1

9213074
362276

93.4
4.3

Tetralin
Phenol
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ตัวเร่งปฏิกิริยา WS2
ภาวะการทดลอง: ตัวเร่งปฏิกิริยา WS, ปริ มาณ 0.375 wt%, เวลา 2 ชัว่ โมง
WS2 ทางการค้า

WS ทีเ่ ตรี ยมได้

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

329814
161819

Benzene
122031
Cyclohexanone
2915
Tetralin
10915475
Phenol
427790

conc.
(wt%)
2.8
1.4
1.0
0.0
91.3
3.6

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

156143
106177

conc.
(wt%)
2.3
1.5

76885
1138
9566075
400369

3.1
0.1
91.2
1.9

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

ผลของอัตราส่วนโดยโมลของ Co/(W+Co)
ภาวะการทดลอง: ตัวเร่งปฏิกิริยา CoWO, ปริ มาณ 0.375 wt%, เวลา 2 ชัว่ โมง
0.00

0.20

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

105761
83489
109796

conc.
(wt%)
0.8
0.5
0.9

10592

0.1

8325801
348102

93.4
4.3

Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

170691
88568
78964

conc.
(wt%)
2.1
1.1
0.9

1966

0.0

7726513
255390

92.8
3.1

Cyclohexanone
Tetralin
Phenol
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0.35

0.50

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone

137267
101914
171762
11657

conc.
(wt%)
3.7
2.4
2.6
0.1

8394070
280293

89.2
1.9

Tetralin
Phenol
0.65

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

148447
81690
113932

conc.
(wt%)
1.1
0.8
4.3

1218
9248941
340496

0.1
92.9
0.8

1.00
Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

122563
93681

conc.
(wt%)
1.5
1.1

39789
2283
7618591
322731

0.5
0.0
92.9
3.9

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene
Cyclohexanone

386788
251102
269640
11050

conc.
(wt%)
1.5
1.1
1.1
0.1

9254326
202306

93.1
3.0

Tetralin
Phenol
0.80

Compounds

Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene
Benzene

130258
88008
110048

conc.
(wt%)
3.8
2.5
3.4

484
8314177
306902

0.1
89.2
0.9

Cyclohexanone
Tetralin
Phenol
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ตัวเร่งปฏิกิริยา WO
ภาวะการทดลอง: ตัวเร่งปฏิกิริยา WO, ปริ มาณ 0.375 wt%, เวลา 2 ชัว่ โมง
WO3 ทางการค้า

WO ทีเ่ ตรี ยมได้

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

231661
94426

conc.
(wt%)
2.3
0.9

37599
2701
9467591
372920

0.4
0.0
92.8
3.7

Benzene
Cyclohexanone
Tetralin
Phenol

Compounds

area

Cyclohexane
Cyclohexene

105761
83489

conc.
(wt%)
0.8
0.5

Benzene
109796
Cyclohexanone 10592
Tetralin
8325801
Phenol
348102

0.9
0.1
93.4
4.3
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