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บทคัดย่ อ
ปฏิ กิริย าการก าจัดน้ า ของเอทานอลเป็ นไดเอทิ ล อี เทอร์ และเอทิ ลีน ในสภาวะแก๊สถู กศึ กษาโดยใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย ากรดฟอสโฟทังสติ ก บนซิ ลิ ก าจากแกลบข้า ว (PTA/RHSi) โดยประสิ ท ธิ ภาพในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและการ
เลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ์เอทิลีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณการเติมแต่งกรดฟอสโฟทังสติก ในปฏิกิริยาการกาจัดน้ า
ของเอทานอลตัวเร่ งปฏิ กิริยา 35PTA/RHSi มีประสิ ทธิ ภาพในการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าสู งสุ ดที่ 86.53 เปอร์ เซ็นต์
และให้เปอร์เซ็นต์การเลือกสรรของไดเอทิลอีเทอร์ 41.67 เปอร์เซ็นต์ และเอทิลีน 58.33 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซี ยส ความดัน 1 บรรยากาศ ความเข้มข้นของเอทานอล 99.9 เปอร์ เซ็ นต์ จากผลการทดลองยังแสดงให้เห็ นว่า
PTA/RHSi มีประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิ กิริยาที่ โดดเด่นแม้ใช้ความเข้มข้นของเอทานอลลดต่ าลงเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์
อย่างไรก็ตามตัวเร่ งปฏิกิริยาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพลงเมื่อใช้เร่ งปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งอาจเกิ ด
จากน้ าที่ถูกดูดซับทางเคมีมีบทบาทสาคัญในการสร้างตาแหน่งกรดที่ไม่วอ่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
ABSTRACT
Vapor-phase catalytic dehydration of ethanol to diethyl ether and ethylene was studied over
phosphotungstic acid (H3PW12O40) supported on rice husk silica (PTA/RHSi). The catalytic activity and ethylene
selectivity were improved with phosphotungstic acid loading. In ethanol dehydration, the highest catalytic activity
(86.53%) was achieved with 41.67% diethyl ether and 58.33% ethylene selectivity in the use of 35PTA/RHSi catalyst
at 200 oC, under the pressure of 1 atm when the feed ethanol concentration was 99.9%. The experimental results also
demonstrated that the PTA/RHSi offered the outstanding catalytic performance even, the feed ethanol concentration
was reduced to 80%. However, such catalyst tends to be deactivated resulting in lower activity under continuous
studies. This presumable cause of this deactivation is the chemisorbed water which plays a key role in the formation
of inactive acid sites.
คาสาคัญ: ปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอล ไดเอทิลอีเทอร์ เอทิลีน
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพสูงในการผลิตและส่งออกสิ นค้าทางการเกษตรเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
ส่งผลให้มีวสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวและการแปรรู ปในปริ มาณมาก โดยวัสดุดงั กล่าวเป็ นวัสดุที่
มีมูลค่าต่าและมีการนามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
พบว่าประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน หากนามาปรับปรุ งสมบัติทางเคมีผา่ นกระบวนการไฮโดรไลซิ ส
(Hydrolysis) และการหมัก (Fermentation) จะสามารถผลิตเอทานอลได้ โดยปกติกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยการ
หมักจะให้ความเข้มข้นของเอทานอลประมาณ 8-12 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร การนาเอทานอลที่หมักได้มาใช้ประโยชน์
จะต้อ งเพิ่ มความบริ สุท ธ์ก่ อ น เช่ น กระบวนการกลั่นล าดับ ส่ ว น ซึ่ ง จะท าให้เอทานอลมี ค วามบริ สุท ธิ์ สู ง ถึ ง 95.6
เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร เอทานอลที่ผลิตได้สามารถนามาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์โดยการผสม
กับน้ ามันเบนซิ นหรื อนามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงโดยตรง ใช้เป็ นตัวทาละลายในภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
สามารถนาเอทานอลมาใช้ประโยชน์โดยการเปลี่ ยนโครงสร้ างของเอทานอลด้วยการเร่ งปฏิ กิริยาทางเคมี ให้เป็ น
สารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether; CH3CH2OCH2CH3) และเอทิลีน (Ethylene; C2H4) ผ่าน
ปฏิ กิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอล (Ethanol dehydration) โดยสามารถเลื อ กสรรผลิ ตภัณฑ์ที่ เกิ ดขึ้ นได้โดยใช้
กระบวนการเร่ งปฏิกิริยาที่เหมาะสม เช่น ชนิ ดของตัวเร่ งปฏิกิริยาเคมี และสภาวะที่ใช้ในการเร่ งปฏิกิริยา เป็ นต้น โดย
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ ได้แก่ ตัวเร่ งปฏิกิริยากลุ่มออกไซด์ (Oxide) เช่น ซิ ลิกา/อะลูมินา (SiO2/Al2O3) (Phung, Busca,
2015)a อะลูมินาที่มีเฟสต่างๆ (-, -, -Al2O3) (Phung et al., 2014) กลุ่มโลหะออกไซด์บนวัสดุรองรับออกไซด์ เช่น
แลนทานัมออกไซด์บนตัวรองรับ แกมมา-อะลูมินา (La2O3/-Al2O3) (Garbarino et al., 2017) ทังสเตนออกไซด์บนตัว
รองรับไททาเนี ยมไดออกไซด์ (WO3/TiO2) และทังสเตนออกไซด์บนตัวรองรับเซอร์ โคเนี ยมออกไซด์ (WO3/ZrO2)
(Phung et al., 2015) กลุ่มซีโอไลต์ซ่ ึงมีสมบัติเป็ นกรด เช่น ซีโอไลต์ที่มีตาแหน่งว่องไวเป็ นกรดชนิ ด HZSM-11 (Liu et
al., 2016) HZSM-5, H-FER และ HUSY (Phung, Busca, 2015)b เมื่อพิจารณาจากความเข้มข้นของเอทานอลที่ใช้เป็ น
สารป้ อน พบว่างานวิจยั ที่ผ่านมาจะใช้ความเข้มข้นของเอทานอลค่อนข้างสู งตั้งแต่ 96.0-99.8 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร
ซึ่งหากต้องการนาไบโอเอทานอลที่ได้จากการหมักมาใช้เป็ นสารตั้งต้นจะต้องเพิ่มขั้นตอนการทาให้เอทานอลมีความ
บริ สุทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ทาให้การดาเนิ นการในเชิงพาณิ ชย์เป็ นไปได้ยาก ส่ วน
ในกรณี ที่มีการศึ กษาการใช้ความเข้มข้นของเอทานอลต่ า (25 เปอร์ เซ็ นต์โดยปริ มาตร) เป็ นสารป้ อน พบว่าตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ เช่น รู ทีเนียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Ru/Al2O3) โรเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Rh/Al2O3) แพลเลเดียมบน
ตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) และแพลทินมั บนตัวรองรับอะลูมินา (Pt/Al2O3) (Riittonen, et al., 2012) ซึ่ งเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีราคาแพง จึงไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน มากไปกว่านั้นยังมีการศึกษาการเติมแต่งตาแหน่งกรดฟอสโฟทังสติก
เพื่อใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอล โดยการตรึ งกรดฟอสโฟทังสติกไว้บนวัสดุรองรับ ซิลิกา (SiO2) ไท
ทาเนี ยมไดออกไซด์ (TiO2) ไนโอเบียมออกไซด์ (Nb2O5) และเซอร์ โคเนี ยมออกไซด์ (ZrO2) (Alharbi et al., 2014)
มอนต์มอริ ลโลไนต์ (Montmorillonite) (Bokade, Yadav, 2011) และซี โอไลต์ที่มีตาแหน่งว่องไวเป็ นกรดชนิ ด HBEA
(Jović, et al., 2017) สาหรับการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอล จากงานวิจยั ข้างต้นพบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้มี
ราคาแพง จึงไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน อีกทั้งตัวเร่ งปฏิกิริยาบางชนิ ดไม่สามารถเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลที่มี
ความบริ สุทธิ์ต่าได้ แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาตัวเร่ งปฏิกิริยาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งวัสดุดงั กล่าวเป็ นวัสดุที่
หาได้ง่าย มีราคาถูก มีปริ มาณมาก และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยพบว่าแกลบข้าวเป็ นวัสดุที่น่าสนใจ เนื่ องจากมีซิลิ
กาเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณมาก เมื่อนามาสกัดโดยผ่านการปรับสภาพด้วยกรด และนาไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้วสั ดุ
ซิลิกาที่มีรูพรุ นสูงขึ้น อีกทั้งยังพบว่าการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวด้วยวิธีดงั กล่าวจะช่วยเพิ่มสมบัติความไม่ชอบน้ าของ
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ซิลิกา (Suttiruengwong, 2018) จึงทาให้มีประสิ ทธิภาพในการเลือกสรรการดูดซับเอทานอล และป้ องกันการแข่งขันการ
ดูดซับน้ าที่ปนมาในสารป้ อนเพิ่มขึ้น โดยซิลิกาที่ได้จะถูกนามาใช้เป็ นวัสดุรองรับสาหรับการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาโดย
การเติมแต่งตาแหน่งที่วอ่ งไวเป็ นกรด ได้แก่ กรดฟอสโฟทังสติก แม้วา่ จะมีการศึกษาการเตรี ยมวัสดุรองรับซิ ลิกาจาก
แกลบข้าวอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาการนาวัสดุดงั กล่าวมาใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทา
นอล
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีราคาถูก และสามารถเร่ งปฏิกิริยาในสภาวะที่ สาร
ป้ อนเอทานอลมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ต่ า ได้ (ความเข้ม ข้น เอทานอลตั้ง แต่ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์โ ดยปริ ม าตร) โดยทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นไดเอทิลอีเทอร์ และเอ
ทิลีน โดยทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่า ภายใต้ความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาผลของปริ มาณการเติมแต่งกรด
ฟอสโฟทังสติก รวมถึงการนาตัวเร่ งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิ ค
การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ และเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิ กิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนตัวรองรับซิ ลิกาจาก
แกลบข้าว
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการเร่ งปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ และเอทิ ลีนของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่สงั เคราะห์ได้ในสภาวะที่มีน้ าเป็ นสารป้ อนร่ วม
วิธีการวิจยั
การสกัดซิลกิ าจากแกลบข้ าว
นาแกลบข้าวไปล้างให้สะอาดแล้วนาไปอบไล่ความชื้ นที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
จากนั้นนาไปรี ฟลักซ์ดว้ ยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 3 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ล้าง
ด้วยน้ าจนมีค่าพีเอชเป็ นกลาง แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนั้นนาแกลบที่ได้ไป
เผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที (Khemthong et
al., 2007)
การเตรียมตัวเร่ งปฏิกริ ิยาทีม่ ตี าแหน่ งทีว่ ่ องไวเป็ นกรดฟอสโฟทังสติกด้ วยวิธีฝังตัว
ชัง่ กรดฟอสโฟทังสติก (H3PW12O40) ปริ มาณ 0.3917, 0.6528 และ 0.9139 กรัม ละลายด้วยน้ าปราศจากไอออน
ปริ มาตร 4.50 มิลลิลิตร ค่อยๆ หยดลงบนตัวรองรับปริ มาณ 2 กรัม จากนั้นนาไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24 ชั่วโมง จะได้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาที่ มีตาแหน่ งที่ ว่องไวเป็ นกรดฟอสโฟทังสติ กที่ มีปริ มาณทังสเตนเป็ น 15, 25 และ 35
เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักตามลาดับ โดยตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้จะเรี ยกแทนด้วยสัญญาลักษณ์ xPTA/RHSi โดยที่ x แทน
ปริ มาณทังสเตนในตัวอย่าง
การวิเคราะห์ คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
นาตัวอย่างตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้มาวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยเครื่ องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (Xray diffractometer; XRD) โดยทาการวัดที่มุม 5-60 องศา กระแสไฟฟ้ า 40 มิลลิแอมป์ ศักย์ไฟฟ้ า 40 กิโลโวลต์ อัตราการ
สแกน 1 องศาต่อนาที โดยใช้ทองแดงเป็ นแหล่งรังสี เอกซ์ที่ความยาวคลื่น 1.549 อังสตรอม และวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั บน
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พื้นผิวด้วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานส์ฟอร์ มอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (Fourier transform infrared spectrometer; FT-IR) ตั้งแต่
เลขคลื่น 1600-650 เซนติเมตร-1 ด้วยอัตราการสแกน 0.5 เซนติเมตร-1
การศึกษาประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาผ่านปฏิกริ ิยาการกาจัดนา้ ของเอทานอล
ทาการทดสอบการเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้เครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ ง (Fixed bed reactor) โดยป้ อนเอทานอลเข้าสู่ ถงั
ปฏิกรณ์ที่ภายในบรรจุตวั เร่ งปฏิกิริยาน้ าหนัก 0.05 กรัม โดยใช้ป๊ั มรี ด (Peristaltic pump) ป้ อนเอทานอลความเข้มข้น 99.9
เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร ด้วยอัตราการป้ อนเท่ากับ 7.28 มิลลิกรัมต่อนาที (หรื อ 9.10 มิลลิกรัมต่อนาที สาหรับเอทานอล
ความเข้มข้น 80.0 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซี ยส โดยใช้แก๊สไนโตรเจนเป็ นแก๊สตัว
พา ด้วยอัตราการไหล 30 มิลลิลิตรต่อนาที ทาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ได้จากการเร่ งปฏิกิริยาด้วยเครื่ องแก๊ส
โครมาโทกราฟ (Gas chromatograph) แบบออนไลน์ (Online analysis) โดยใช้คอลัมน์ ชนิ ด BPX70 และใช้เครื่ องตรวจวัด
สัญญาณชนิดการไอออไนซ์ดว้ ยเปลวไฟ (Flame ionization detector)
ผลการวิจยั และอภิปราย
การวิเคราะห์ คุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
1. ผลการศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
เมื่ อนาซิ ลิกาจากแกลบข้าว และตัวเร่ งปฏิ กิริยากรดฟอสโฟทังสติ กบนตัวรองรั บซิ ลิกาจากแกลบข้าวมา
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ ให้ผลดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนตัวรองรับซิลิกาจากแกลบข้าว
จากรู ปที่ 1 พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาซิ ลิกาจากแกลบข้าวพบพีคที่แสดงลักษณะการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่ตาแหน่ง
24 องศา ซึ่งแสดงลักษณะการเลี้ยวเบนแบบอสัณฐานที่เป็ นเอกลักษณ์ของซิ ลิกา (Khemthong et al., 2007) และเมื่อทา
การเติมแต่งตาแหน่งที่วอ่ งไวเป็ นกรดฟอสโฟทังสติกที่มีปริ มาณทังสเตนเป็ น 15, 25 และ 35 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก
พบว่ามีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่แตกต่างจากซิ ลิกาจากแกลบข้าว โดยปรากฏรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่
ตาแหน่ง 10, 25, 35 และ 53 องศาของกรดฟอสโฟทังสติก (Alsalme et al., 2010) แสดงให้เห็ นว่าสามารถเติมแต่ง
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ตาแหน่งกรดฟอสโฟทังสติกบนพื้นผิวของซิลิกา โดยความเข้มของสัญญาณจะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณการเติมแต่งกรดฟอส
โฟทังสติก ทาให้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้มีศกั ยภาพในการใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลได้
2. ผลการศึกษาด้วยเทคนิคฟูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี
เมื่ อนาซิ ลิกาจากแกลบข้า ว และตัวเร่ งปฏิ กิริยากรดฟอสโฟทังสติ กบนตัวรองรั บซิ ลิกาจากแกลบข้าวมา
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคฟูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี ในช่วงเลขคลื่น 1600-650 เซนติเมตร-1 ให้ผลดังรู ป
ที่ 2
RHSi

%T (A.U.)

15PTA/RHSi
25PTA/RHSi
35PTA/RHSi

1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

900

800

700

600

500

-1

Wavenumber (cm )

รู ปที่ 2 อินฟราเรดสเปคตรัมของตัวเร่ งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนตัวรองรับซิลิกาจากแกลบข้าว
จากรู ปที่ 2 พบว่าอิ นฟราเรดสเปคตรั ม ของซิ ลิกาจากแกลบข้าวพบพีคที่ แสดงลักษณะการสั่นแบบยืดของ
พันธะ Si-O-Si ที่เลขคลื่น 1060 และ 794 เซนติเมตร-1 ซึ่ งเป็ นพีคเอกลักษณ์ของซิ ลิกา (Bakar et al., 2016) และเมื่อทา
การเติมแต่งตาแหน่งที่วอ่ งไวเป็ นกรดฟอสโฟทังสติกที่มีปริ มาณทังสเตนเป็ น 15, 25 และ 35 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก
พบว่ายังคงพบพีคซึ่ งแสดงลักษณะการสั่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของซิ ลิกาปรากฏอยู่ นอกจากนั้นยังพบพีคที่เกิ ดขึ้นใหม่ที่
เลขคลื่น 981 เซนติเมตร-1 ซึ่งแสดงลักษณะการสัน่ ของพันธะ W=O และที่เลขคลื่น 897 และ 810 เซนติเมตร-1 ซึ่ งแสดง
ลักษณะการสัน่ ของพันธะ W-O-W ซึ่งเป็ นพีคเอกลักษณ์ของโครงสร้างแบบเคกกิน (Keggin) ของกรดฟอสโฟทังสติก
(Bokade, Yadav, 2011) โดยความเข้มของสัญญาณจะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณการเติมแต่งกรดฟอสโฟทังสติก เทคนิคฟูเรี ยร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยยืนยันเติมแต่งตาแหน่งกรดฟอสโฟทังสติกบนพื้นผิว
ของซิลิกา
การศึกษาประสิทธิภาพการเร่ งปฏิกริ ิยาการกาจัดนา้ ของเอทานอล
จากการศึกษาการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ และเอทิลีน โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
กรดฟอสโฟทังสติกบนตัวรองรับซิลิกาจากแกลบข้าว ได้แก่ 15PTA/RHSi, 25PTA/RHSi และ 35PTA/RHSi ให้ผลการ
ทดลอง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนตัว
รองรับซิลิกาจากแกลบข้าว
ชนิดของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา

เปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลง

เปอร์ เซ็นต์ การเลือกสรร

RHSi
15PTA/RHSi

0
41.34

ไดเอทิลอีเทอร์
0
77.32

25 PTA/RHSi
35 PTA/RHSi

79.77
86.53

52.61
41.67

เอทิลนี
0
22.68
47.39
58.33

สภาวะที่ใช้ในการเร่ งปฏิกิริยา: เอทานอลความเข้มข้น 99.9 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร, น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยา 0.05 กรัม, อุณหภูมิในการ
ทาปฏิกิริยา 200 องศาเซลเซียส, เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั อย่าง 20 นาที, อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 30 มิลลิลิตรต่อนาที

จากตารางที่ 1 พบว่าซิ ลิกาจากแกลบข้าวที่ใช้เป็ นวัสดุรองรับ (Supporting material) ไม่สามารถเร่ งปฏิกิริยา
การกาจัดน้ าของเอทานอลได้ เนื่ องจากซิ ลิกาจากแกลบข้าวไม่มีตาแหน่งว่องไวเป็ นกรดที่มีความแรงเพียงพอสาหรับ
การเร่ งปฏิกิริยา และเมื่อทาการเติมแต่งตาแหน่งที่วอ่ งไวเป็ นกรดฟอสโฟทังสติก พบว่าสามารถเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ า
ของเอทานอลเพื่อเปลี่ยนเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ และเอทิลีนได้ คาดว่ากลไกการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลเป็ น
ไดเอทิลอีเทอร์ สามารถเกิดผ่านกลไกได้ 2 แบบ โดยแบบที่ 1 เกิดผ่านกลไกการแตกตัว (Dissociation mechanism) ซึ่ ง
เกิดขึ้นได้โดยโมเลกุลของเอทานอลจะถูกดูดซับบนตาแหน่งกรดที่วอ่ งไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา แล้วเกิดการแตกตัวให้หมู่
เอทิล (Ethyl) และน้ าออกมา โดยหมู่เอทิลที่ได้จะเข้าทาปฏิกิริยากับเอทานอลอีก 1 โมเลกุลเกิดเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ ส่ วน
แบบที่ 2 จะเกิดผ่านกลไกการรวมตัว (Association mechanism) ซึ่ งเกิดขึ้นโดยเอทานอล 2 โมเลกุล เกิดการดูดซับบน
ตาแหน่งกรดที่วอ่ งไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา แล้วรวมตัวกันเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ (Alharbi et al., 2014) ในขณะที่กลไกการ
เร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลเพื่อเปลี่ยนเป็ นเอทิลีนจะเกิดผ่านปฏิกิริยาการกาจัด (Elimination mechanism) ซึ่ ง
เกิดขึ้นได้โดยโมเลกุลของเอทานอลจะเกิดการโปรโตเนชัน (Protonation) ด้วยตาแหน่งกรดที่วอ่ งไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
แล้วเกิ ด การกาจัดน้ าออกมา และให้หมู่เอทิ ล จากนั้น คอนจู เ กตเบส (Conjugate base) จะไปดี โปรโตเนชัน
(Deprotonation) หมู่เมทิลให้ผลิตภัณฑ์เป็ นเอทิลีน (Fan et al., 2013) เมื่อเปรี ยบเทียบผลของปริ มาณการเติมแต่งกรด
ฟอสโฟทังสติกต่อการเลือกสรรการเกิ ดสารผลิ ตภัณฑ์ พบว่าเมื่อมีปริ มาณการเติ มแต่งกรดฟอสโฟทังสติ กเพิ่มขึ้ น
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเอทานอล (% Conversion) มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อมีตาแหน่งที่ว่องไวเพิ่มขึ้น จะ
สามารถเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลได้มากขึ้น และเมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การเลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ์
(% Selectivity) พบว่าปริ มาณของไดเอทิลอีเทอร์ มีแนวโน้มที่จะลดลง และเกิดเป็ นเอทิลีนได้มากขึ้น ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้น
เนื่ องจากความแตกต่างของตาแหน่งว่องไวที่ เป็ นกรดของตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่มีปริ มาณกรดฟอสโฟทังสติกที่แตกต่างกัน
จะมี ต าแหน่ งกรดที่ ว่องไวที่ เ อื้ อต่อ การเกิ ดไดเอทิ ล อี เทอร์ และเอทิ ลีนที่ แ ตกต่า งกัน จึ งส่ ง ผลให้ตวั เร่ งปฏิ กิ ริยามี
ความจาเพาะในการเลือกสรรสารผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยตาแหน่งกรดที่แตกต่างกันนี้ อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากปริ มาณ
ของ W=O และ W-O-W ที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงในอินฟราเรดสเปคตรัมดังรู ปที่ 2 ข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Barton และคณะ (1999) ซึ่ งพบว่าความหนาแน่ นของทังสเตนออกไซด์ที่พ้ืนผิวมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเร่ ง
ปฏิกิริยา
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นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้ ยงั ได้ทาการศึกษาผลของความบริ สุทธิ์ ของเอทานอล โดยเลือกใช้เอทานอลที่มีความ
เข้มข้นต่าเป็ นสารป้ อน (ความเข้มข้นเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร) โดยทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนตัวรองรับซิลิกาจากแกลบข้าวที่เตรี ยมได้ โดยเลือกใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาชนิด 15PTA/RHSi
เป็ นตัวแทน เปรี ยบเที ยบกับตัวเร่ งปฏิ กิริยาซี โอไลต์ที่มีตาแหน่ งว่องไวเป็ นกรดชนิ ด HZSM-5 ที่ มีอตั ราส่ วน Si/Al
เท่ากับ 11 โดยผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลของตัวเร่ งปฏิกิริยาในสภาวะที่มีน้ าเป็ นสารป้ อนร่ วม
ชนิดของตัวเร่ ง
ปฏิกริ ิยา

ความเข้ มข้ นเอทานอล
(เปอร์ เซ็นต์ โดยปริมาตร)

เปอร์ เซ็นต์ การ
เปลีย่ นแปลง

HZSM-5

80.0
99.9
80.0
99.9

2.06
45.50
87.02
95.81

15PTA/RHSi

เปอร์ เซ็นต์ การเลือกสรร
ไดเอทิลอีเทอร์
100
96.12
70.95
65.01

เอทิลนี
0
3.88
29.05
34.99

สภาวะที่ใช้ในการเร่ งปฏิ กิริยา: อุณหภูมิในการทาปฏิ กิริยา 200 องศาเซลเซี ยส, เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั อย่าง 20 นาที, อัตราการไหล
ของแก๊สไนโตรเจน 30 มิลลิ ลิตรต่อนาที, น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยา HZSM-5 0.05 กรัม, น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยา 15PTA/RHSi 0.15
กรัม

จากตารางที่ 2 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลของความบริ สุทธิ์ของสารป้ อนต่อเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอ
ทานอล พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิด HZSM-5 ให้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอทานอลลดต่าลงถึง 95.47 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้สารป้ อนที่มีความบริ สุทธิ์ของเอทานอลที่แตกต่างกัน โดยเมื่อใช้เอทานอลที่มีความบริ สุทธิ์ สู งที่
99.9 เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอทานอลเท่ากับ 45.50 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่เมื่อใช้สารป้ อนเป็ นเอ
ทานอลที่มีความบริ สุทธิ์ต่าที่ 80.0 เปอร์เซ็นต์จะให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอทานอลเพียง 2.06 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
เนื่องมาจากน้ าที่เป็ นสารป้ อนร่ วมจะเข้าไปแข่งขันการดูดซับ (Competitive adsorption) กับโมเลกุลของเอทานอล ทาให้
ตัวเร่ งปฏิกิริยามีตาแหน่งที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาลดลง สอดคล้องกับรายงานของ อาทิตย์, ณัฏฐ์คณิ น (2558) ว่า
ตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ไม่สามารถทนต่อสภาวะที่มีน้ าเป็ นสารป้ อนร่ วมได้ จึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาซี
โอไลต์ลดต่าลงอย่างมาก ในขณะที่เมื่อใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาชนิด 15PTA/RHSi พบว่าสามารถเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของ
เอทานอลได้สูงทั้งในกรณี ที่มีและไม่มีน้ าเป็ นสารป้ อนร่ วม โดยให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอทานอลลดลงเพียง
9.17 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากตัวเร่ งปฏิกิริยาดังกล่าวมีสมบัติความไม่ชอบน้ า และมีเสถียรภาพในการ
เร่ งปฏิกิริยาในสภาวะที่มีน้ า ส่งผลให้น้ าที่ปนมากับสารป้ อนเกิดการดูดซับ และบดบังตาแหน่งกรดที่วอ่ งไวของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาได้นอ้ ย ส่ งผลให้ตวั เร่ งปฏิกิริยา 15PTA/RHSi สามารถเร่ งปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลในสภาวะที่มีน้ าเป็ น
สารป้ อนร่ วมได้ดีกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิด HZSM-5 ทั้งนี้สมบัติความไม่ชอบน้ าของ 15PTA/RHSi อาจเกิดขึ้นเนื่ องจาก
กรดฟอสโฟทังสติกเกิดอันตรกิริยากับพื้นผิวของหมู่ไซลานอลบนตัวรองรับซิ ลิกา (Bhure et al., 2008) ทาให้โมเลกุล
ของเอทานอลดูดซับบนพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาได้ดีกว่าโมเลกุลของน้ า
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อย่างไรก็ตามเมื่อทาการเร่ งปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา 15PTA/RHSi มีการเสื่ อม
ประสิ ทธิ ภาพ (Deactivation) อันเนื่ องมาจากน้ าซึ่ งเป็ นสารป้ อนร่ วมถูกดูดซับที่ ตาแหน่ งว่องไวของตัวเร่ งปฏิ กิริยา
ได้มากขึ้น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเอทานอลมีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 3) เพื่อยืนยันข้อสมมุติฐานนี้ จึงได้
ทาการทดลองฟื้ นฟูสภาพ (Regeneration) ตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยการหยุดป้ อนสารเอทานอลเข้าระบบ และให้ความร้อน
เพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นทาการป้ อนเอทานอลเข้าสู่ ระบบใหม่ และทาการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาซ้ า โดยผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ได้รับการฟื้ นฟูสภาพ
ชนิดของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
Fresh 15PTA/RHSi
Regenerated 15PTA/RHSi
ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส
Regenerated 15PTA/RHSi
ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

เวลาทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ตัวอย่ าง (ชั่วโมง)

เปอร์ เซ็นต์ การ
เปลีย่ นแปลง

Initial
5
Initial
2
Initial
2
5

87.02
64.89
66.31
66.96
79.19
74.54
71.47

เปอร์ เซ็นต์ การเลือกสรร
ไดเอทิลอีเทอร์
70.95
70.34
82.06
81.06
83.97
81.95
74.93

เอทิลนี
29.05
29.66
17.94
18.94
16.03
18.05
25.07

สภาวะที่ใช้ในการเร่ งปฏิ กิริยา: ตัวเร่ งปฏิ กิริยาชนิ ด 15PTA/RHSi, น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยา 0.15 กรั ม, เอทานอลความเข้มข้น 80
เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร, อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยา 200 องศาเซลเซี ยส, อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 30 มิลลิลิตรต่อนาที

จากตารางที่ 3 เมื่อทาการศึกษาการฟื้ นฟูสภาพตัวเร่ งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส พบว่าให้ผลการ
เปลี่ยนเอทานอลไม่แตกต่างจากก่อนการปรับสภาพ เนื่องจากที่อุณหภูมิดงั กล่าวไม่เพียงพอที่จะกาจัดน้ าที่เกิดการดูดซับ
ทางเคมี (Chemisorption) บนพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา ในขณะที่เมื่อทาการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และเมื่อทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิกิริยาซ้ า จะให้ค่าเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเอ
ทานอลสูงขึ้นใกล้เคียงกับตัวเร่ งปฏิกิริยา 15PTA/RHSi ที่ยงั ไม่ผ่านการใช้งาน จากผลการทดลองสามารถอธิ บายได้วา่
น้ าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการกาจัดน้ าของเอทานอลสามารถถูกดูดซับบนตาแหน่ งกรดที่ วอ่ งไวของตัวเร่ งปฏิ กิริยาได้
และมี ผลทาให้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาเกิ ดการเสื่ อมสภาพ และเมื่ อทาการฟื้ นฟูสภาพที่ อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส จะให้
ตาแหน่งที่วอ่ งไวในการเร่ งปฏิกิริยากลับคืนมา
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาการเปลี่ยนเอทานอลเป็ นไดเอทิลอีเทอร์ และเอทิลีน โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติก
บนตัวรองรับซิลิกาจากแกลบข้าว พบว่าปริ มาณการเติมแต่งกรดฟอสโฟทังสติกมีผลต่อการเลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้เนื่องมาจากตาแหน่งว่องไวที่เป็ นกรดของตัวเร่ งปฏิกิริยามีลกั ษณะที่แตกต่างกัน โดยเมื่อทาการเติมแต่งกรดฟอส
โฟทังสติกต่า (15PTA/RHSi) จะให้การเลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ์เป็ นไดเอทิลอีเทอร์สูง และแนวโน้มการเกิดไดเอทิล
อีเทอร์ จะลดลงตามปริ มาณการเติมแต่งกรดฟอสโฟทังสติ กที่เพิ่มขึ้น โดยเลือกเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์เป็ นเอทิลีนเพิ่มขึ้น
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มากไปกว่านั้นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้ยงั มีสมบัติความไม่ชอบน้ า และมีเสถียรภาพในการเร่ งปฏิกิริยาในสภาวะที่มีน้ า
สูงได้ โดยตัวเร่ งปฏิกิริยา 15PTA/RHSi สามารถเร่ งปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลในสภาวะที่มีน้ าเป็ นสารป้ อนร่ วมได้
อย่างไรก็ตามน้ าที่เป็ นสารป้ อนร่ วมยังเป็ นปั จจัยที่หลักที่ทาให้ประสิ ทธิภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาลดลง เนื่ องจากน้ าจะไป
ดูดซับที่ตาแหน่งที่วอ่ งไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา ส่งผลให้ตวั เร่ งปฏิกิริยามีการเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพลง อย่างไรก็ตามสามารถ
ฟื้ นฟูสภาพตัวเร่ งปฏิกิริยาได้ดว้ ยการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส
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