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บทคัดย่ อ
ปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนในสภาวะแก๊สถูกศึกษาโดยใช้
ตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิ ดของแข็ง (ซิ ลิกาที่ได้รับการเติมแต่งกรดฟอสโฟทังสติกและกรดพอลิฟอสฟอริ ก คาร์ บอนที่
ถูก ฟัง ก์ช นั ด้ว ยกรด และซี โ อไลต์ที่มีส มบัติเ ป็ นกรด) เมื่อ เปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ภาพ และเสถีย รภาพของตัว เร่ ง
ปฏิกิริ ยาเหล่านี้ พบว่าซี โอไลต์ที่มีสมบัติเป็ นกรดมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการเร่ งปฏิกิริยาไซโคลดีไ ฮเดรชัน การ
เสื่ อมสภาพอย่างรวดเร็ วของซิ ลิกาที่ได้รับการเติมแต่งตาแหน่งกรด และคาร์ บอนที่ถูกฟังก์ชนั ด้วยกรดเป็ นผลจากการ
สู ญเสี ยตาแหน่งกรดบนพื้นผิว ของตัวเร่ งปฏิกิริยาจากการเกิดขึ้ นของสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู ง ในบรรดาตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาซี โอไลต์หที่มีสมบัติเป็ นกรดที่ใช้ทดสอบ พบว่า HZSM-5 มีประสิ ทธิ ภาพและเสถียรภาพในการเร่ งปฏิกิริยา
สู งตลอดช่วงของการทาปฏิกิริยาภายใต้สภาวะของการทดลองที่ 300 องศาเซลเซี ยส 1 บรรยากาศ และอัตราส่ วนของ
น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อสารป้ อน 1 นาที (การเลือกสรรเตตระไฮโดรฟูแรน 100 เปอร์ เซ็นต์ที่ เปอร์ เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงของ 1,4-บิวเทนไดออล 92.16 เปอร์ เซ็นต์) ทั้งนี้ อาจเป็ นผลของความเกะกะซึ่ งจากัดการเกิดขึ้นของสารที่
มีน้ าหนักโมเลกุลสู งภายในรู พรุ นของ HZSM-5
ABSTRACT
Vapor-phase catalytic cyclodehydration of 1,4-butanediol to tetrahydrofuran was investigated over various
solid acid catalysts (phosphotungstic acid and polyphosphoric acid modified rice husk silica, acid functionalized
carbon and acid zeolite). To compare the catalytic activity and stability of such catalysts, acid zeolite provided the
good performance in cyclodehydration. The fast deactivation of acid modified silica and acid functionalized carbon
could be due to the loss of acidity from the catalyst surface by the high molecular weight formation. Among all the
acid zeolite tested, HZSM-5 exhibited superb catalytic activity and stability over a long time-on-stream from
experiments at 300 oC, 1 atm and W/F of 1 min (100% tetrahydrofuran at 92.16% 1,4-butanediol conversion). The
results might stem from steric constraints which limit the formation of high molecular weight molecules in the
HZSM-5 pores.
คาสาคัญ: ปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชัน เตตระไฮโดรฟูแรน ตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
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บทนา
ปั จจุบนั งานวิจยั และพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่ ยง่ั ยืนและวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมกาลังเป็ นที่ได้รับ
ความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยทดแทนเทคโนโลยีที่พ่ ึงพาปิ โตรเลียมซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานและแหล่งปิ โตรเคมีที่ไม่
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ดว้ ยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้วสั ดุทางชีวภาพ ตัวอย่างหนึ่ งของการพัฒนาดังกล่าว
ได้แก่ การวิจยั และพัฒนาสารตั้งต้นที่เตรี ยมได้จากสารชีวภาพเพื่อใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ฐานชีวภาพ (Bio-based
polymer) เช่น การผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) กรดซักซินิก (Succinic acid) และ 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol;
BDO) จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสาปะหลัง เป็ นต้น
1,4-บิ วเทนไดออลที่ ผ ลิ ต ได้จากของเหลื อใช้ท างการเกษตรสามารถนาไปใช้เป็ นสารตั้งต้นส าหรั บ การ
สังเคราะห์ พ อลิ เมอร์ ฐานชี วภาพ โดย 1,4-บิ วเทนไดออลสามารถนาไปใช้สังเคราะห์ พอลิ บิวทิ ลีน ซักซิ เนต (Poly
(butylene succinate); PBS) โดยการทาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันร่ วมกับซักซิ นิก แอซิ ด หรื อนาไปใช้สังเคราะห์พอลิเต
ตระไฮโดรฟูแรน (Polytetrahydrofuran; PolyTHF) หรื อพอลิเตตระเมทิลีน อีเทอร์ ไกลคอล (Polytetramethylene ether
glycol; PTMEG) โดยการเปลี่ยน 1,4-บิวเทนไดออลให้เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนก่อนที่จะทาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
แบบเปิ ดวง (Ring opening polymerization)
ในกระบวนการเปลี่ ย น 1,4-บิ ว เทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟู แ รนผ่ า นปฏิ กิ ริ ยาไซโคลดี ไ ฮเดรชัน
(Cyclodehydration) สามารถทาได้โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการ
ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาหลากหลายชนิ ดสาหรับการเปลี่ยน 1,4-บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนในระบบแบบกะ เช่น
การศึกษาการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยากรดซิ ลิโคทังสติก บนวัสดุรองรับชนิ ดต่างๆ (Silicotungstic acid supported catalyst)
เช่น ไททาเนียม ไดออกไซด์ (Titanium dioxide) เกาลิน (Kaolin) และชาร์ โคลที่ได้รับการกระตุน้ (Activated charcoal)
(Li et al., 2006) โดยให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ 1,4-บิวเทนไดออล และเปอร์ เซ็นต์การเลือกสรรผลิตภัณฑ์เป็ น
เตตระไฮโดรฟูแรนเกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาแอมเบอร์ ลิสต์-15 (Amberlyst15) (Shinde et al., 2015) โดยให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 45.78 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบการเร่ งปฏิกิริยาพบว่าน้ า
ที่อยูใ่ นระบบจะทาให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่ องจากเกิ ดการแข่งขันการดูดซับบนตาแหน่ งที่ ว่องไวของ
น้ าและหมู่ไฮดรอกซีที่ปลายสายโซ่ของ 1,4-บิวเทนไดออล อย่างไรก็ตามการดาเนินการเร่ งปฏิกิริยาในข้างต้นทาในถัง
ปฏิกรณ์แบบกะ ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยาที่นาน อีกทั้งตัวเร่ งปฏิกิริยามีราคาแพง และมีข้ นั ตอนการเตรี ยมที่ยงุ่ ยาก จึง
ไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์โดยใช้ซี
โอไลต์ชนิ ด ZSM-5, Y, Mordenite, Ferrierite และ Beta (Aghaziarati et al., 2007) ซึ่ งทาในระบบไฮโดรเทอร์ มอล
(Hydrothermal) พบว่าซี โอไลต์ที่มีรูพรุ นขนาดใหญ่เช่น Y, Mordenite, Beta และ ZSM-5 จะเร่ งปฏิกิริยาได้ดี และเมื่อใช้
แอมโมเนียมไอออนเป็ นไอออนสาหรับดุลประจุของซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 (NH4+ ZSM-5) ให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
ของ 1,4-บิ วเทนไดออลสู งสุ ดถึง 93.8 เปอร์ เซ็นต์ และมีการเลือกสรรผลิตภัณฑ์สูงถึง 99.6 เปอร์ เซ็นต์ มากไปกว่านั้น
งานวิจยั ดังกล่าวยังศึกษาการใช้โลหะออกไซด์ที่เป็ นโลหะออกไซด์พ้ืนฐาน ได้แก่ ซิ ลิกา (SiO2) และอลูมินา (Al2O3) เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา พบว่ามีประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาที่สูง กล่าวคือให้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ 1,4-บิวเทนไดออล
และเปอร์ เซ็นต์การเลือกสรรผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนเกื อบ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่การดาเนิ นปฏิ กิริยาในระบบ
ไฮโดรเทอร์มอลนั้นมีการใช้ความดันสูง มีการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาในปริ มาณมากจึงไม่เหมาะสมสาหรับการประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษางานวิจยั ที่ดาเนิ นการในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่ องซึ่ งมีการศึกษาการใช้ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยาแลนทาไนด์ ออกไซด์ (Lanthanide oxide) (Igarashi et al., 2007) ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยน 1,4-บิวเทน
ไดออลให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนสูง มีประสิ ทธิภาพในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์โดยได้เตตระไฮโดรฟูแรน
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ถึง 99 เปอร์ เซ็นต์ การใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจากฝุ่ นหิ นอ่อนที่ได้รับการกระตุน้ (Activated marble waste) ซึ่ งประกอบด้วย
แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) แมกนี เซี ยมออกไซด์ (MgO) และซิ ลิกา (SiO2) (Yadagiri et al., 2017) พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
ฝุ่ นหิ นอ่อนที่ได้รับการกระตุน้ สามารถให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของเตตระไฮโดรฟูแรนได้สูงถึง 95 เปอร์ เซ็นต์ เปอร์ เซ็นต์
การเปลี่ ย นแปลงสู ง ถึ ง 95 เปอร์ เซ็ น ต์ นอกจากนี้ ยัง มี การศึ ก ษาการใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริย าอิ ฐ แดงที่ ไ ด้รั บ การกระตุ ้น
(Activated red brick) (Madduluri et al., 2018) พบว่าให้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 1,4-บิวเทนไดออลสู งถึง 100
เปอร์เซ็นต์ และมีการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนถึง 100 เปอร์ เซ็นต์อย่างไรก็ตามในการเร่ งปฏิกิริยาจะ
ใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าในปริ ม าณมาก ส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าค่ อ นข้า งสู ง อี ก ทั้ง ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา
เสถียรภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาและการนาตัวเร่ งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ มากไปกว่านั้นปั ญหาการเสื่ อมสภาพของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา (Deactivation) ยังถือเป็ นปั ญหาใหญ่ที่พบได้ในกระบวนการเปลี่ยน 1,4-บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟู
แรน เนื่ อ งจาก 1,4-บิ ว เทนไดออลสามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าดี ไ ฮเดรชัน ได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี พ นั ธะไม่ อิ่ ม ตัว และสามารถ
เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่ องได้สารที่ มีโมเลกุลขนาดใหญ่จนนาไปสู่ การสู ญเสี ยตาแหน่ งว่องไวในการเร่ งปฏิกิริยา ดังนั้นใน
งานวิจยั นี้จึงสนใจที่จะศึกษาตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิ ดของแข็งที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีราคาไม่แพง มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ได้แ ก่ ซิ ลิ ก าที่ ไ ด้รั บ การเติ ม แต่ ง ต าแหน่ ง กรดที่ มี ค วามแรงเพิ่ ม ขึ้ น คาร์ บ อนที่ ถู ก ฟั ง ก์ ชัน ด้ว ยกรด (Acid
functionalized carbon) และซีโอไลต์ที่มีอนุภาคขนาดนาโน (Zeolite nanoparticle) เพื่อศึกษาถึงประสิ ทธิภาพของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรน และศึกษาเสถียรภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยา
โดยดาเนิ นการทดสอบการเร่ งปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ ง (Fixed bed reactor) ซึ่ งเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่
สามารถพัฒนาเป็ นกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพและเสถียรภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิ ดของแข็งสาหรับการเปลี่ยน 1,4-บิวเทนได
ออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรน
วิธีการวิจยั
การเตรียมตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
1. การเตรี ยมซิลิกาจากแกลบข้าว
นาแกลบข้าวจานวน 10 กรัม มาล้างด้วยน้ าปราศจากไอออนและนาไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมง เพื่อไล่ความชื้น จากนั้นนามาปรับสภาพด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 3 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง นาของแข็งที่ ได้มาล้างด้วยน้ าปราศจากไอออนให้มีพีเอชเป็ นกลาง แล้วนาไปอบต่อที่อุณหภูมิ
110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนั้นนาแกลบข้าวที่ผ่านการปรับสภาพแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 6 ชัว่ โมง จะได้ซิลิกาจากแกลบข้าว (Rice husk silica; RHS) (Khemthong et al., 2007)
2. การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิลิกาจากแกลบข้าว
ชัง่ กรดฟอสโฟทังสติก (Phosphotungstic acid) จานวน 0.39 กรัม ในบีกเกอร์ นามาละลายด้วยน้ าปราศจากไอออน
ปริ มาตร 4.50 มิลลิลิตร จากนั้นหยดสารละลายกรดฟอสโฟทังสติกที่ได้บนซิ ลิกาจากแกลบข้าวจานวน 2 กรัม พร้อมทั้งผสม
ให้เข้ากัน นาสารที่ เตรี ยมได้ไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เก็บสารที่ ได้ใส่ ขวดสี ชาแล้วปิ ดฝาให้
สนิท สารที่เตรี ยมได้จะมีปริ มาณของทังสเตน 15 เปอร์ เซ็นต์ และเรี ยกตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้น้ ี วา่ 15PTA/RHS ในทานอง
เดี ยวกันสามารถเตรี ยมตัวเร่ งปฏิ กิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิ ลิกาจากแกลบข้าวที่มีปริ มาณ 25 และ 35 เปอร์ เซ็นต์ได้จาก
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วิธี การเดี ยวกัน แต่ เปลี่ ยนปริ มาณของกรดฟอสโฟทังสติ ก ตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาที่ เตรี ยมได้น้ ี จะเรี ยกว่า 25PTA/RHS และ
35PTA/RHS ตามลาดับ (Reza, Shafiee, 2014)
3. การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยากรดพอลิฟอสฟอริ กบนซิลิกาจากแกลบข้าว
ชัง่ กรดพอลิฟอสฟอริ ก (Polyphosphoric acid) จานวน 2.32 กรัม ใส่ ขวดรู ปชมพู่ จากนั้นเติมคลอโรฟอร์ มปริ มาตร
100 มิลลิลิตร แล้วนาไปปั่ นกวนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นเติมซิ ลิกาจากแกลบข้าว จานวน 4.90
กรัม ปั่ นกวนต่อที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้วจึงนาของผสมที่ได้มาระเหยคลอโรฟอร์ มออกด้วยเครื่ อง
กลัน่ ระเหยสารแบบหมุน ทิ้งไว้ให้แห้งที่ อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง แล้วนาไปอบที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 30 นาที เก็บสารที่ได้ใส่ ขวดสี ชาแล้วปิ ดฝาให้สนิ ท สารที่เตรี ยมได้จะมีปริ มาณของฟอสฟอรัส 15 เปอร์ เซ็นต์ และเรี ยก
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้น้ ีวา่ PPA/RHS (Bardin, Davis, 2000)
4. การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาบนคาร์บอนจากเปลือกปาล์ม
นาเปลือกปาล์มมาอบที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นผสมกับกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นใน
อัตราส่วน 1 กรัมต่อ 20 มิลลิลิตร นามาใส่ในภาชนะสังเคราะห์ความดันสู ง (Autoclave) ให้อุณหภูมิที่ 160 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง สารที่ เตรี ยมได้จะนามาล้างด้วยน้ าจนมีพีเอชเป็ นกลาง แล้วนามาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
12 ชัว่ โมง ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้น้ ีเรี ยกว่า H-PSC (Ngaosuwan et al., 2016)
5. การเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่มีตาแหน่งที่วอ่ งไวเป็ นกรด
นาซี โอไลต์ชนิ ด Beta, Y และ ZSM-5 เกรดการค้าที่ มีแอมโมเนี ยมเป็ นไอออนสาหรับดุลประจุ มาทาการเผาใน
บรรยากาศของอากาศที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 2 องศาเซลเซี ยสต่อนาที เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้น้ ีเรี ยกว่า HBeta, HY และ HZSM-5 ตามลาดับ
การเร่ งปฏิกริ ิยาการเปลีย่ น 1,4-บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรน
การศึกษาปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออลด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิ ดของแข็งดาเนิ นการในถัง
ปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (Fixed bed reactor) โดยใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา 0.01-0.03 กรัม บรรจุในท่อแก้วซึ่ งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 6 มิลลิเมตร ทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส อัตราการป้ อน 1,4-บิวเทนไดออล 0.010 กรัมต่อนาที และอัตรา
การไหลของแก๊สไนโตรเจนซึ่ งใช้เป็ นแก๊สตัวพา 30 มิลลิลิตรต่อนาที ความดัน 1 บรรยากาศ ทาการสุ่ มเก็บตัวอย่างทุกๆ 1
ชัว่ โมง เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas chromatograph) โดยใช้
ตัวตรวจวัดสัญญาณชนิ ดการไอออไนซ์ดว้ ยเปลวไฟ (Flame ionization detector) และประเมินประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิกิริยา
ด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (% Conversion) และเปอร์เซ็นต์การเลือกสรร (% Selectivity)
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ผลการวิจยั
การทดสอบการเร่ งปฏิกริ ิยา
เมื่อศึกษาการเร่ งปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เตรี ยมได้ในข้างต้น ให้ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพและเสถียรภาพของการเร่ งปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
% Selectivity
% Conversion
No.
Catalyst
THF
Unknown1
Unknown2
Initial
6h
Initial
6h
Initial
6 h Initial 6 h
1

15PTA/RHS

95.05

63.34

97.00

99.71

2.88

0.20

0.11

0.07

2

25PTA/RHS

95.93

65.14

97.52

99.67

2.32

0.32

0.16

0

3

35PTA/RHS

96.79

66.62

99.17

99.88

0.80

0.11

0.02

0

4

PPA/RHS

94.25

58.3

99.36

99.75

0.38

0.16

0.24

0.08

5

H-PSC

5.36

0

100

0

0

0

0

0

6

HBeta

100

100

100

100

0

0

0

0

7

HZSM-5

100

100

99.86

99.94

0.13

0.05

0

0

8

HY

100

100

99.77

98.21

0.23

1.79

0

0

สภาวะการทดลอง: ตัวเร่ งปฏิ กิริยา 0.03 กรัม, อัตราการป้ อน 1,4-บิวเทนไดออล 0.01 กรั มต่อนาที , อัตราส่ วนของน้ าหนักของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาต่อสารป้ อน 3 นาที, อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 1 พบว่ า การใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยากรดที่ เ ติ ม แต่ ง ลงบนซิ ลิ ก าที่ เ ตรี ยมจากแกลบข้า ว ได้แ ก่
15PTA/RHS, 25PTA/RHS, 35PTA/RHS และ PPA/RHS ให้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ 1,4-บิวเทนไดออลมากก
ว่า 94 เปอร์เซ็นต์ และให้เปอร์เซ็นต์การเลือกสรรผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนมากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ (สมการที่ 1)
และให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อีก 2 ชนิ ด ได้แก่ 3-บิวทีน-1-ออล (3-Buten-1-ol) (สมการที่ 2) หรื อ 1,3-บิวทาไดอีน (1,3Butadiene) (สมการที่ 3) ในปริ มาณเล็กน้อย

สมการที่ (1)
สมการที่ (2)
สมการที่ (3)
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ เวลา 6 ชัว่ โมง เมื่อใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา 15PTA/RHS,
25PTA/RHS, 35PTA/RHS และ PPA/RHS พบว่ามีค่าเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ 1,4-บิวเทนไดออลลดต่าลงมาก
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่ อมสภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู งบด
บังตาแหน่งที่วอ่ งไว โดย 1,4-บิวเทนไดออลอาจเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันได้สาร 3-บิวทีน-1-ออล (3-Buten-1-ol) (สมการ
ที่ 2) หรื ออาจเกิ ดปฏิ กิริยาดี ไฮเดรชันต่อเนื่ องเป็ น 1,3-บิ วทาไดอีน (1,3-Butadiene) (สมการที่ 3) ซึ่ งผลิตภัณฑ์ท้ งั 2
ชนิ ดนี้ มีตาแหน่ งพันธะคู่ภายในโมเลกุล ทาให้สามารถเกิ ดปฏิกิริยาโอลิโกเมอไรเซชัน (Oligomerization) ได้สารที่ มี
น้ าหนักโมเลกุลสูงขึ้น และบดบังตาแหน่งที่วอ่ งไวในการเร่ งปฏิกิริยา ทาให้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเสื่ อมสภาพลง
ส่วนในกรณี ของการเร่ งปฏิกิริยาด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาเปลือกปาล์มที่ผ่านการเติมแต่งตาแหน่งกรด (H-PSC) มี
ประสิ ทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยาต่ามาก (ตารางที่ 1) โดยให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเพียง 5.36 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ อาจมี
สาเหตุเนื่องมาจากตัวเร่ งปฏิกิริยา H-PSC มีตาแหน่งที่วอ่ งไวในการทาปฏิกิริยาที่มีความแรงของกรด (Acid strength) ต่า
กว่า นอกจากนี้ยงั พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา H-PSC สามารถเกิดการเสื่ อมสภาพได้อีกด้วย
มากไปกว่านั้นในงานวิจยั นี้ ได้ทดลองใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์จานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ HBeta, HZSM-5 และ
HY พบว่าที่อตั ราส่ วนของน้ าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อสารป้ อน (W/F) 3 นาที ซี โอไลต์ท้ งั 3 ชนิ ดให้เปอร์ เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลง 100 เปอร์ เซ็นต์ในช่วงแรก และยังคงมีประสิ ทธิ ภาพในการเร่ งปฏิ กิริยาตลอด 6 ชัว่ โมง มากไปกว่านั้น
ยังให้เปอร์ เซ็นต์การเลือกสรรเป็ นสารเตตระไฮโดรฟูแรนมากกว่า 99 เปอร์ เซ็นต์ในทุกๆ ชนิ ดของตัวเร่ งปฏิ กิริยาซี
โอไลต์ ดังนั้นจึงทดสอบการเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้อตั ราส่ วนของน้ าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อสารป้ อนต่าลงเป็ น 1 นาที
ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชนิดของตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ต่อประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชัน
% Selectivity
% Conversion
No.
Catalyst
THF
Unknown1
Initial
6h
Initial
6h
Initial
6h

Unknown2
Initial 6 h

1

HBeta

93.02

81.75

100

100

0

0

0

0

2

HZSM-5

92.16

83.81

100

100

0

0

0

0

3

HY

82.95

62.97

100

100

0

0

0

0

สภาวะการทดลอง: ตัวเร่ งปฏิ กิริยา 0.01 กรัม, อัตราการป้ อน 1,4-บิวเทนไดออล 0.01 กรั มต่อนาที , อัตราส่ วนของน้ าหนักของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาต่อสารป้ อน 1 นาที, อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 2 เมื่อใช้อตั ราส่ วนของน้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยาต่อสารป้ อน 1 นาที พบว่าในช่วงเริ่ มต้นของ
การทาปฏิกิริยา (Initial) ซีโอไลต์ชนิด HBeta และ HZSM-5 ให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 1,4-บิวเทนไดออลมากกว่า
90 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ตวั เร่ งปฏิกิริยา HY ให้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 1,4-บิวเทนไดออล เพียง 82.95 เปอร์ เซ็นต์
และเมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็ นต์การเปลี่ ยนแปลง 1,4-บิ วเทนไดออล ที่ เวลา 6 ชัว่ โมง จะพบการเสื่ อมสภาพของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของการใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HY ทั้งนี้ อาจอธิ บายได้ดงั นี้ ในกรณี ของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HY แม้วา่ จะมีโครงสร้างเป็ นแบบ 3 ทิศทาง (ตารางที่ 3) แต่เนื่ องจากมีโครงสร้างแบบ
โพรง (Cage structure) ทาให้เอื้อต่อการเกิดสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู ง และสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู งนี้ สามารถสะสม
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ภายในโพรงได้ง่าย และทาให้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเกิดการเสื่ อมสภาพอย่างรวดเร็ ว ส่ วนในกรณี ของตัวเร่ งปฏิกิริยา HZSM-5
และ HBeta มี โครงสร้ างแบบ 3 ทิ ศทาง และมี โครงสร้ างแบบท่ อ (Chanel structure) (ตารางที่ 3) ทาให้เกิ ดการ
เสื่ อมสภาพได้นอ้ ยกว่า

รู ปที่ 1 ขนาดโมเลกุลของเตตระไฮโดรฟูแรนที่คานวณได้จากโปรแกรม Chem3D Pro และโปรแกรม Jmol
เมื่อพิจารณาขนาดโมโลกุลของเตตระไฮโดรฟูแรนที่คานวณได้จากโปรแกรม Chem3D Pro และโปรแกรม
Jmol (รู ปที่ 1) พบว่าเตตระไฮโดรฟูแรนมีขนาดโมเลกุลประมาณ 0.39 × 0.41 นาโนเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดรู พรุ น
ของซี โอไลต์ชนิ ด HZSM-5 ซึ่ งมีขนาดรู พรุ น 0.54 × 0.56 นาโนเมตร (ตารางที่ 3) ทาให้ตวั เร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด
HZSM-5 สามารถควบคุมการเกิดสารผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนได้มากภายในรู พรุ นของซีโอไลต์ชนิด HZSM-5
ที่ มีตาแหน่ งที่ ว่องไวเป็ นกรดอยู่ แต่ไม่เอื้อต่อการเกิ ดปฏิ กิริยาโอลิโกเมอไรเซชันให้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสารที่ มีน้ าหนัก
โมเลกุลสูง ทาให้เกิดการเสื่ อมสภาพน้อยกว่าในกรณี ของการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิ ด HY ที่มีขนาดโพรงที่ใหญ่
และเอื้อต่อการเกิดสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง
ตารางที่ 3 สมบัติของซีโอไลต์ที่ใช้ในงานวิจยั
ชนิดของซี โอไลต์
HZSM-5
HBeta
HY

ขนาดรู พรุ น (nm)
0.54 × 0.56
0.62 × 0.77
0.74 × 0.74

ขนาดของวง
(T-atom)
10
12
12

ลักษณะโครงสร้ าง

ชนิดของโพรง

3 ทิ ศทาง
3 ทิ ศทาง
3 ทิ ศทาง

Channel
Channel
Cage

ในขณะที่การใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด HBeta ซึ่งมีขนาดรู พรุ น 0.62 × 0.77 นาโนเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่ ง
มีขนาดรู พรุ นใหญ่กว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HZSM-5 แต่มีโครงสร้างแบบท่อเช่นเดียวกัน ทาให้มีโอกาสที่จะ
เกิดการสะสมตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาโอลิโกเมอไรเซชันของผลิตภัณฑ์พลอยได้
ของ 3-บิ วที น-1-ออล และ 1,3-บิ วทาไดอี น ติ ดอยู่ภายในรู พ รุ นของซี โอไลต์ ข้อสมมุติฐานนี้ สอดคล้องกับผลการ
ทดสอบด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน (ตารางที่ 4) ซึ่งพบว่าเมื่อนาตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด HBeta และ
HZSM-5 ที่ผ่านการใช้ทดสอบการเร่ งปฏิ กิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออล มาทดสอบการสลายตัวด้วย
ความร้อน จะพบช่วงของการสลายตัวของสารที่อุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซี ยสในปริ มาณ 1.43 และ 1.99 เปอร์ เซ็นต์
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ตามลาดับ และในช่วงอุณหภูมิ 450-880 องศาเซลเซี ยสในปริ มาณ 12.13 เปอร์ เซ็นต์ และ 6.89 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ
(ตารางที่ 4) ซึ่งในกรณี ของตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด HZSM-5 ให้เปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยน้ าหนักต่ากว่า แสดงว่าเกิด
การสะสมตัวของสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงบนพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่ากว่า เนื่ องจากมีขนาดรู พรุ นที่เล็กว่าในกรณี
ของตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HBeta ส่ วนในกรณี ของการสลายตัวที่อุณหภูมิในช่วง 50-180 องศาเซลเซี ยส อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสี ยน้ าหนักเนื่องจากน้ าที่ดูดซับบนพื้นผิว หรื อสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่า
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาสมบัติทางความร้อนของตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HBeta และ HZSM-5 หลังผ่านการเร่ ง
ปฏิกิริยา
ชนิดของ
%Weight
%Weight
%Weight
T1 (ºC)
T2 (ºC)
T3 (ºC)
ตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
loss
Loss
Loss
HBeta
50-180
1.57
300-450
1.43
470-880
12.13
HZSM-5
50-180
2.21
300-420
1.99
450-810
6.89
1

ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะ
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
เมื่อนาตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิ ด HBeta, HZSM-5 และ HY มาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
ให้ผลการทดลองดังรู ปที่ 2
35000
30000

Intensity (A.U.)

25000
20000

HY

15000
10000

HZSM-5

5000

HBeta
0

5

10

15

20

25

30 35
2-Theta

40

45

50

55

60

รู ปที่ 2 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด HBeta, HZSM-5 และ HY
จากรู ปที่ 2 พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ ซึ่ งประกอบด้วย HBeta, HZSM-5 และ HY มีรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์สอดคล้องกับมาตรฐาน (Treacy, Higgins, 2001) และมีความเป็ นผลึกสู ง ทาให้เชื่ อได้ว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาซี
โอไลต์มีพ้นื ที่ผิวสูง และมีศกั ยภาพในการนามาใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออลได้
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะของตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์
เมื่อนาซี โอไลต์ชนิ ด HBeta, HY และ HZSM-5 ไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการวาวรังสี เอกซ์เพื่อตรวจสอบ
องค์ประกอบธาตุ (อัตราส่วนซิลิกอนต่ออลูมิเนียม) เทคนิคการคายซับแอมโมเนียเพื่อหาปริ มาณกรด เทคนิ คการดูดซับ
แก๊สเพื่อหาพื้นที่ผิว และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดเพื่อหาขนาดอนุภาค ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สมบัติของตัวเร่ งปฏิกิริยาซีโอไลต์
อัตราส่ วนของซิลกิ อน
ตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
ต่ ออลูมเิ นียม
HBeta
14
HY
7.5
HZSM-5
23

ปริมาณกรด
(mmol/g)
1.2
0.1
1.1

พืน้ ทีผ่ วิ
(m3/g)
510
550
425

ขนาดผลึก
(µm)
0.5
0.2-0.4
0.8-1.0

จากตารางที่ 5 พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์มีสมบัติเป็ นกรดที่สูงสามารถนาไปทดสอบการเร่ งปฏิ กิริยาไซ
โคลดีไฮเดรชันสาหรับการเปลี่ยน 1,4-บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนได้ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ผิวสู งทาให้สารตั้งต้น
สามารถเข้าทาปฏิ กิริยาได้มากขึ้น มีขนาดผลึกเล็กทาให้เกิดการแพร่ ออกจากตัวเร่ งปฏิกิริยาได้ดี และลดโอกาสการ
เสื่ อมสภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็ นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาการเร่ งปฏิ กิริยาไซโคลดี ไฮเดรชันของ 1,4-บิ วเทนไดออลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยากรดชนิ ดของแข็ง
พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็งในกลุ่มซีโอไลต์มีประสิ ทธิภาพ และเสถียรภาพสาหรับการเร่ งปฏิกิริยาการเปลี่ยน 1,4บิวเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนที่ดีกว่า โดยภายใต้สภาวะการทดลองที่ใช้น้ าหนักของตัวเร่ งปฏิกิริยาต่อสารป้ อน 1
นาที ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาซี โอไลต์ชนิ ด HZSM-5 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การเปลี่ยน 1,4-บิ วเทนไดออลเป็ นเตตระไฮโดรฟูแรนสู ง ซึ่ งให้เปอร์ เซ็ นต์การเปลี่ ยนแปลง 92.16 เปอร์ เซ็ นต์ และมีการ
เลือกสรรผลิตภัณฑ์ถึง 100 เปอร์ เซ็นต์ อีกทั้งยังมีเสถียรภาพในการเร่ งปฏิกิริยาสู งที่สุดเมื่อทาการเร่ งปฏิกิริยาผ่านไป 6
ชัว่ โมง เนื่องจากมีขนาดรู พรุ นซึ่งมีขนาดเล็กสามารถทาให้เกิดการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เป็ นเตตระไฮโดรฟูแรน และลด
การเกิ ดผลิตภัณฑ์พลอยได้ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยหลักที่ อาจทาให้เกิ ดการเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิ กิริยาเนื่ องจากการ
สะสมตัวของสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง
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