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บทคัดย่ อ

reduction. The effect of molar ratio of Si:Al and NO reaction

โครงงานวิจยั นีF เป็ นการสังเคราะห์ ตวั เร่ งปฏิ กิริยาคอปเปอร์
บนตัว รองรั บ ซิ ลิ ก ากับ อลู มิ น า (Cu/SiO2-Al2O3) จากสารประกอบ
Si(OC2H5)4 และ Al(sec-OC4H9)3 ด้วยเทคนิ คโซล-เจล เพืWอใช้เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยารี ดกั ชันก๊าซไนตริ กออกไซด์ โดยได้ทาํ การศึ กษาผลของอัตรา
ส่ วนผสมของตัวรองรับและอุณหภูมิทีWมีต่อสัดส่ วนการแปลงผันก๊าซไนตริ กออกไซด์ (NO Conversion) ภายใต้สภาวะทีW มีออกซิ เจนเจือปน ทํา
การสังเคราะห์ตวั รองรับ SiO2-Al2O3 ในอัตราส่ วนโดยโมลระหว่าง Si:Al
เท่ากับ 1:1, 1:3, 1:5, 1:7 และ 1:9 โดยใช้ C2H5OH เป็ นสารเจือจาง ทําการ
เคลื อบคอปเปอร์ ไนเตรตบนตัวรองรั บ SiO2-Al2O3 ให้ได้ปริ มาณ 7%
โดยนํFาหนักของตัวรองรั บด้วยเทคนิ คการจุ่มชุ บแบบแห้ง หลังจากนัFน
นําไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเร่ งปฏิ กิริยารี ดกั ชันก๊าซไนตริ กออกไซด์
โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็ นตัวรี ดิวซ์ภายใต้สภาวะทีWมีก๊าซออกซิ เจนโดยใช้
เครืW องปฏิกรณ์แบบแพคเบด ทําการป้ อนก๊าซผสมระหว่าง H2-NO-O2-He
ทีW สภาวะคงตัว ณ อุณหภูมิการทําปฏิ กิริยาเท่ากับ 280 องศาเซลเซี ยส
ความดัน 1 บรรยากาศ อัตราการไหลรวมของก๊าซ 60 มิลลิ ลิตรต่อนาที
พบว่าตัวเร่ งปฏิ กิ ริยา Cu/SiO2-Al2O3 ทีW อตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al ในตัว
รองรับเป็ น 1:9 ให้สัดส่ วนการแปลงผันเฉลีW ยสู งสุ ดทีWร้อยละ 52.34 ซึW งมี
ค่าลดตํWาลงเป็ นร้ อยละ 17.56 และ 15.90 เมืWออุณหภูมิการทําปฏิ กิริยา
รี ดกั ชันลดลงเป็ น 240 และ 200 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ โดยพบว่าเมืWอ
ไม่มีองค์ประกอบของ O2 ในก๊าซผสม ค่าสัดส่ วนการแปลงผันเฉลีW ยของ
ก๊าซไนตริ กออกไซด์จะให้ค่าสู งกว่าเป็ นร้ อยละ 88.77, 89.83 และ 91.59
สําหรั บ ตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริย าทีW มีอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al ในตัวรองรั บเป็ น
1:1,1:3 และ 1:5 ตามลําดับ

temperature on NO conversion under lean condition were studied. The
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Abstract
This research aims to synthesize copper supported on silica
and alumina (Cu/SiO2-Al2O3) using Si(OC2H5)4 and Al(sec-OC4H9)3 as
precursors via sol gel method for using as a catalyst in nitric oxide (NO)

molar ratio of Si:Al was varied as 1:1, 1:3, 1:5, 1:7, and 1:9 using
C2H5OH as a diluent. The obtained SiO2-Al2O3 was then impregnated
with Cu(NO3)2 by an incipient wetness impregnation to achieve 7 wt%
of Cu. Subsequently, the catalyst was used to catalyze the NO reduction
in a packed-bed reactor under lean condition using H2 as a reducing
agent. The feed containing H2-NO-O2-He was fed with total flow rate
60 ml/min at 280°C, atmospheric pressure. It was found that the
maximum average conversion of 52.34 % was achieved when using the
catalyst having 1:9 Si:Al. However, the average conversion was
decreased to be 17.56 % and 15.90 % when NO reduction temperature
was decreased to 240 and 200 °C, respectively. For reaction with O2
presence, the average conversion of NO were 88.77 %, 89.83 %, 91.59
% for the catalyst with mole ratio of Si:Al in the supporter is 1:1,1:3
and 1:5, respectively.
Keywords: Nitric Oxide, Sol Gel, Copper, Incipient wetness
impregnation, silica, alumina

1. บทนํา
ระยะเวลากว่ า ยีW สิ บปี ทีW ผ่ า นมา เทคโนโลยี ก ารใช้ ต ัว เร่ ง
ปฏิ กิ ริยาเพืW อลดและกํา จัดสารประกอบอันเป็ นมลพิ ษต่ อ สิW ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ หรื อ NOx ได้รับความสนใจและถู ก
พัฒ นาขึF นอย่ า งต่ อ เนืW อง เพืW อ เปลีW ย นก๊ า ซพิ ษ เหล่ า นีF ให้ ก ลายเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และนํFา ซึW งปลอดภัยต่อบรรยากาศของ
โลก นับเป็ นการลดปั จจัยเสีW ยงทีW จะเกิ ดต่ อโลกและชี วิตมนุ ษย์โดยตรง
ตัวเร่ งปฏิกิริยาหลากหลายรู ปแบบถูกพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพใน
การลดไนโตรเจนออกไซด์ดว้ ยการสังเคราะห์โดยใช้โลหะ อาทิ เช่ น Pt,

Pd, Rh, Au, Ag, Cu, Co, Fe, In, Ga บนตัวรองรับชนิ ดต่างๆ ได้แก่
zeolites, Al2O3, SiO2,TiO2, ZrO2, activated carbons เป็ นต้น เป้ าหมาย
ของโครงงานวิ จยั นีF จึ งต้อ งการศึ ก ษาและพัฒ นาการสัง เคราะห์ ต ัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรั บซิ ลิ ก า-อลู มินา (Cu/ SiO2-Al2O3) ด้ว ย
เทคนิ ค โซลเจล เพืW อใช้เ ป็ นตัวเร่ งในปฏิ กิ ริย ารี ดัก ชันก๊ าซไนโตรเจน
ออกไซด์ โดยการพิ จารณาเปรี ยบเที ยบผลิ ตภัณฑ์ทีWสังเคราะห์ ได้จาก
สัดส่ วนการแปลงผันก๊าซไนตริ ก ออกไซด์ (NO Conversion) ภายใต้
สภาวะทีWมีออกซิ เจนปริ มาณเจือปน (lean condition)

2. การทดลอง
2.1 การสังเคราะห์ ตวั รองรับซิลกิ า-อลูมนิ า
เติ ม Al(sec-OC4H9)3 และ Si(OC2H5)4 ตามอัต ราส่ ว นทีW
ต้องการลงในบีกเกอร์ กวนผสมเป็ นระยะเวลา 15 นาที ด้วยอัตราเร็ ว 300
รอบ/นาที แล้วเติม C2H5OH ปริ มาณ 4 เท่าของจํานวนโมลรวมระหว่าง
Al(sec-OC4H9)3 และ Si(OC2H5)4 กวนผสมต่อไปอีก 15 นาที เติมนํFากลันW
ปริ มาณ 50 เท่าของจํานวนโมลรวมของนํFาทีWใช้ในการเกิ ดปฏิ กิริยา กวน
ผสมให้เกิ ดปฏิ กิริยาอี ก 1 ชัWวโมง ทําการปรั บค่าความเป็ นกรดด่างด้วย
สารละลาย HCl ความเข้มข้น 6 M ให้ได้ค่าเป็ น 3 กวนต่อไปอีก 1
ชัวW โมง จากนัFนนําไปอบในตูอ้ บทีWอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24 ชัวW โมง หรื อจนกว่าสารในบีกเกอร์ กลายของแข็งแห้ง บดของแข็งแห้ง
ทีWได้ให้ละเอียดด้วยเครืW องบดสาร (Ball mill) เมืWอคัลไซน์ของแข็งทีWบด
แล้วในเตาเผาอุณหภูมิสูงทีW 550 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 4 ชัวW โมง
จะได้ผงของตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินา ตามอัตราส่ วนทีWตอ้ งการ

2.2 การเตรียมตัวเร่ งปฏิกริ ิยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับ
เริW มด้วยการทดสอบหาปริ มาณนํFาปราศจากไอออนทีWสามารถ
อิW ม ตัว พอดี ใ นตัว รองรั บ ปริ มาณเท่ า กับ ทีW ต้อ งการสั ง เคราะห์ ต ัว เร่ ง
ปฏิกิริยา แล้วคํานวณหาปริ มาณคอปเปอร์ ไนเตรตให้ได้ 7 % โดยนํFาหนัก
ของตัวรองรับทีWตอ้ งการสังเคราะห์ตวั เร่ งปฏิ กิริยา จากนัFนจึงละลายคอป
เปอร์ ไนเตรตทีWคาํ นวณได้ดว้ ยนํFาปราศจากไอออนปริ มาณเท่ากับทีWหาได้
ในตอนแรก หยดสารละลายคอปเปอร์ ไนเตรตทีWได้ลงบนตัวรองรับ โดย
ใช้แท่งแก้วคนให้สารละลายกระจายอย่างทัวW ถึ ง แล้วนําไปอบแห้งในเตา
อบทีWอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24 ชัวW โมง หรื อจนกว่าจะแห้ง
บดตัวเร่ งปฏิกิริยาทีWแห้งแล้วให้ละเอียดด้วยเครืW องบดสาร (Ball mill) เมืWอ
คัล ไซน์ ของแข็งทีW บดแล้วในเตาเผาอุ ณหภู มิสูงทีW อุณหภู มิ 550 องศา
เซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 4 ชัWวโมง จะได้ผงของตัวเร่ งปฏิ กิริยาบนตัว
รองรั บซิ ลิกา-อลู มินาตามต้องการ ซึW งจะถู กนําเข้าเครืW องอัด และบดให้
ละเอี ยดอี ก ครัF งด้วยโกร่ งบดสาร ซึW งผงของตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาทีW มีข นาด
กระจายตัวอยูใ่ นช่ วง 70-120 mesh จะถูกไปทดสอบการทําปฏิ กิริยา
รี ดกั ชันของก๊าซไนตริ กออกไซด์ในขัFนต่อไป

2.3 การทดสอบการทําปฏิกิริยารี ดักชั นของก๊ าซไนตริ กออก
ไซด์ ของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
เริW มจากการนําใยแก้วบรรจุ ลงในท่อปฏิ ก รณ์ ข นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3/8 นิF วให้มีความหนาประมาณ 1 เซนติ เมตร บรรจุตวั เร่ ง
ปฏิ กิริยาทีWเตรี ยมได้จากข้อ 2.2 จํานวน 0.15 กรัม ทีWผสมกับทรายจํานวน
0.5 กรัม ลงไป แล้วนําใยแก้วบรรจุอีกครัFงให้มีความหนา 1 เซนติเมตร
เช่ นเดี ยวกัน จากนัFน นําไปต่ อเข้ากับ ชุ ดอุ ป กรณ์ ท ดสอบปฏิ กิ ริ ยาทีW มี
อุปกรณ์วดั และควบคุมอัตราการไหลเชิ งมวลและเครืW องให้ความร้ อน ทํา
การผ่านก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮี เลี ยมเข้าไปด้วยอัตราการไหล 12 และ
30 มิลลิลิตรต่อนาที ตามลําดับ ทีWอุณหภูมิ 320 องศาเซลเซี ยส ความดัน 1
บรรยากาศ เป็ นระยะเวลา 1 ชัวW โมง เมืWอครบกําหนดให้ลดอุณหภูมิของ
ท่อปฏิ กรณ์จาก 320 องศาเซลเซี ยสลงมาทีWอุณหภูมิ 280 องศาเซลเซี ยส
ซึW งเป็ นอุณหภูมิทาํ ปฏิ กิริยา ทําการผ่านก๊าซพิษจําลอง ซึW งประกอบด้วย
ก๊าซไนตริ กออกไซด์ ก๊าซออกซิ เจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซฮี เลี ยม ด้วย
อัตราการไหล 16, 2, 12 และ30 มิลลิ ลิตรต่อนาที ความดัน 1 บรรยากาศ
เป็ นระยะเวลา 2 ชัวW โมง โดยก๊าซขาออกจากท่อปฏิกรณ์จะถูกเก็บตัวอย่าง
จุดเก็บตัวอย่าง (sampling port) ด้วยเข็ม syringe เพืWอนําไปตรวจวิเคราะห์
ผลการทดลองทัFงเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณด้วยเครืW องก๊ าซโครมาโตกราฟทีWมีดีเทคเตอร์ ชนิ ด TCD และคอลัมน์ชนิ ดโมลซี ฟ

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดสอบการดูดซับและการคายซับของตัวรองรับซิลกิ า-อลูมนิ า
ตารางทีW 1 พืFนทีWผิวจําเพาะ ปริ มาตรจําเพาะของรู พรุ น และรัศมีรูพรุ น
เฉลีWยของตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินา
อัตราส่ วน
Si:Al

พืFนทีWผิว
จําเพาะ (m2/g)

SiO2
Al2O3
1:1

379
259
132

ปริ มาตร
จําเพาะของรู พรุ น (cc/g)
0.1997
0.2735
0.1592

1:3

44

0.0670

38

1:5

29

0.0685

38

1:7

43

0.0543

38

1:9

44

0.1012

37

รัศมีรูพรุ น
เฉลีWย (Å)
17
38
38

ทีWอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al ในตัวรองรับเป็ น 1:0 (SiO2) จะให้
รัศมีรูพรุ นเฉลีW ยอยู่ในช่ วงตํWากว่า 20 Å ซึW งจัดว่าเป็ นอนุ ภาคทีW มีขนาดรู
พรุ นแบบ micropore และให้พFืนทีWผิวจําเพาะสู งทีWสุดเที ยบกับตัวรองรั บ
ในอัตราส่ วนอืWน และในกรณี ทีWอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 0:1 (Al2O3)
จะให้พFืนทีW ผิวจําเพาะตํWากว่า หากทําการวิเคราะห์ โดยเบืFองต้น จะได้ว่า
เมืW อเพิWมองค์ประกอบของอลู มิเนี ยมในตัวรองรับมากขึFนจะส่ งผลทําให้
พืFนทีWผิวจําเพาะของตัวรองรับทีWสังเคราะห์ได้มีค่าลดตํWาลง แต่ผลทีWแสดง
กลับไม่เป็ นเช่ นนัFน เพราะตัวรองรับทีWอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 1:3,
1:7, และ 1:9 ให้ค่าพืFนทีWผิวจําเพาะใกล้เคียงกันมาก อยูท่ ีWประมาณ 43 – 44
m2/g นัWนแสดงว่าอาจมี ปัจจัยอืW นทีW ส่งผลทําให้ พFืนทีW ผิวจําเพาะของตัว
รองรั บเป็ นไปในแนวโน้มดังกล่าว นอกจากนีF ยงั มีขอ้ สังเกตเด่ นชัดจาก
ตารางแสดงผลทีW 1 อีกประการ คือ ทีWอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 1:5
ให้ค่าพืFนทีWผิวจําเพาะตํWาสุ ดเทียบกับตัวรองรับในอัตราส่ วนอืWน ซึW งมีความ
เป็ นไปได้วา่ อาจเป็ นเหตุมาจากความผิดพลาดขณะทําการวิเคราะห์

3.2 ผลการทดสอบการมีอนั ตรกิริยาระหว่ างกันของธาตุองค์ ประกอบในตัวรองรับซิลกิ า-อลูมนิ า

สําหรั บตัวรองรั บซิ ลิก า-อลู มินาทีW อตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al
เป็ น 1:3 เป็ นอัตราส่ วนเดียวทีWแสดงพีคในเลขคลืW น 2921 cm-1 ซึW งเป็ นพีค
ของ C-H stretching vibration สันนิ ษฐานว่าน่ าจะมาจากการปนเปืF อน
ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนระหว่างการสังเคราะห์ตวั รองรับ

3.3 ผลการทดสอบการหาธาตุองค์ ประกอบของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
คอปเปอร์ บนตัวรองรับซิลกิ า-อลูมนิ า
ตารางทีW 2 ปริ มาณธาตุองค์ประกอบของตัวเร่ งปฏิกิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินา
ธาตุ
องค์ประกอบ
Si
Al
Cu
P
Ca
Fe

ความเข้มข้น (ร้อยละโดยนํFาหนัก)
24.59
19.1
7.83
0.32
0.16
0.04

โมล
0.876
0.708
0.123
0.010
0.004
0.001

จากข้อมูลในตารางทีW 2 แสดงให้เห็ นว่าปริ มาณโลหะคอปเปอร์ ทีWเ คลื อบในตัว รองรั บคิ ด เป็ นร้ อยละ 7.83 โดยนํFา หนัก และมี
อัตราส่ วนโดยโมลระหว่าง Si:Al เป็ น 1.24:1 ซึW งถือว่าสอดคล้องตามทีWได้
คํานวณไว้ก่ อ นการเตรี ยมตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยา ทัFงนีF ตัว เลขดัง กล่ าวมี ค วาม
คลาดเคลืWอนไปพอสมควร อันเนืW องมาจากปริ มาณสารตัวอย่างทีWถูกสุ่ มไป
วิเคราะห์มีไม่เพียงพอต่อการเติมถาดใส่ สารในเครืW อง XRF ให้เต็ม
รู ปทีW 1 FT-IR spectra ของตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินา
เลขคลืW นในช่ วง 3440-3480 cm-1 เป็ นพีคของ O-H stretching
vibration สันนิ ษฐานว่าน่ าจะเป็ นหมู่ฟังก์ชันของ Si-OH หรื อ Al2OH
หรื อH2O หรื อ C2H5OH ทีWอยูใ่ นโครงสร้างของตัวรองรับ เลขคลืW นในช่ วง
1635-1655 cm-1 เป็ นพีคทีWแสดงการปรากฏอยูข่ องนํFาในโครงสร้ าง เลข
คลืW นในช่ วง 800-875 cm-1 เป็ นพีคของ O-H bending vibration เลขคลืW น
ในช่ วง 1090-1480 cm-1 เป็ นพีคของ Si-O stretching vibration และเลข
คลืW นในช่ วง 400-560 cm-1 เป็ นพีคของ Si-O-Si bending vibration หรื อ
Si-O-Al bending vibration หรื อ Al-O-Al bending vibration แสดงให้
เห็ นว่าอะตอมของ Si และ Al อาจมี ก ารสร้ างพันธะเคมี ระหว่างกัน
(Aluminosilicate) หรื ออาจจะมี การอยู่อย่างแยกจากกันของอะตอมทัFง
สองชนิ ดก็เป็ นได้ (SiO2-Al2O3) ซึW งเป็ นเหตุผลสนับสนุ นถึ งสาเหตุของ
การมีแนวโน้มของข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางทีW 1

3.4 ผลการทดสอบความเป็ นผลึกของตัวเร่ งปฏิกริ ิยาคอปเปอร์
บนตัวรองรับซิลกิ า-อลูมนิ า

รู ปทีW 2 XRD pattern ของตัวเร่ งปฏิกิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับ
ซิลิกา-อลูมินาทีWอตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al

จะเห็นว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินา
ในทุกอัตราส่ วนโดยโมล Si:Al แสดงพีคในช่ วง 2-theta เดี ยวกัน ซึW ง
แสดงโครงผลึ กของคอปเปอร์ ออกไซด์ แต่ ไม่มีพีค อืW นใดทีW แสดงโครง
ผลึ ก ของตัว รองรั บ ซิ ลิ ก า-อลู มิ น า นัWน คื อ ตัว รองรั บ ทีW สั ง เคราะห์ มี
โครงสร้างเป็ นแบบอสัณฐาน (amorphous)

3.5 ผลการทดสอบการทําปฏิกริ ิยารีดกั ชันของก๊ าซไนตริกออก
ไซด์ ของตัวเร่ งปฏิกริ ิยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับซิลกิ า-อลูมนิ า

1:1

1:3

1:5

1:7

1:9

SiO2

Al2O3

(a) สภาวะทีWมีออกซิ เจนเจือปน 280 ºC

280ºC

240ºC

200ºC

(b) สภาวะทีWมีออกซิ เจนเจือปนทีWอตั ราส่ วน 1:9

จากรู ปทีW 3 (a) ร้อยละของสัดส่ วนการแปลงผันเฉลีW ยของก๊าซ
ไนตริ กออกไซด์จากน้อยไปมากเป็ นดังนีF
a) < f) < b) < c) < g) < d) < e)
นันW คือ ตัวเร่ งปฏิ กิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับ Al2O3 ให้ร้อย
ละของสัดส่ วนการแปลงผันเฉลีW ยของก๊าซไนตริ กออกไซด์สูงกว่ากรณี ทีW
ตัวรองรับเป็ น SiO2 และเมืWอตัวรองรับมีทF งั องค์ประกอบของ Si และ Al
ผลปรากฏว่า เมืWอองค์ประกอบของ Al เพิWมขึFน จะส่ งผลทําให้ร้อยละของ
สัดส่ วนการแปลงผันเฉลีWยเพิWมขึFนด้วย ซึW งให้ค่าสู งสุ ดในกรณี ทีWตวั รองรับ
มี อตั ราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 1:9 อย่างไรก็ ตามเมืW อตัวรองรั บ มี
องค์ประกอบของ Si หรื อ Al เพียงอย่างเดี ยว ร้ อยละของสัดส่ วนการ
แปลงผันเฉลีW ยจะให้ค่าสู งกว่าในกรณี ทีWตวั รองรั บมี อตั ราส่ วนโดยโมล
Si:Al เป็ น 1:1 และการมีองค์ประกอบของในตัวรองรับเป็ น Al อย่างเดี ยว
จะให้ ค่ า ร้ อ ยละของสั ด ส่ ว นการแปลงผัน สู ง กว่ า กรณี ทีW ต ัว รองรั บ มี
อัตราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 1:3 และ 1:5 แต่ตWาํ กว่ากรณี ทีWตวั รองรับมี
อัตราส่ วนโดยโมล Si:Al เป็ น 1:7 และ 1:9 ซึW งแสดงให้เห็ นว่าตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรั บทีW มีทF งั องค์ประกอบของ Si และ Al ให้
ประสิ ทธิ ภาพในการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ กออกไซด์สูงกว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาบน
ตัวรองรับทีWมีองค์ประกอบของ Si หรื อ Al เพียงชนิ ดเดี ยว เมืWออัตราส่ วน
ผสมขององค์ประกอบทัFงสองชนิ ดอยูใ่ นค่าทีWเหมาะสม โดยสัดส่ วนการ
แปลงผันจะลดลงเมืW ออุณหภูมิการทําปฏิ กิริยารี ดกั ชันลดลงเพราะการมี
ค่ าคงทีW อ ัตราทีW น้อ ยลง และเพิWมขึF น เมืW อปฏิ กิ ริยาไม่ มี ออกซิ เ จนเจื อปน
เพราะโอกาสการถู กออกซิ ไดซ์ของโลหะคอปเปอร์ ทีWตW าํ ลง ซึW งหากทํา
การวิเคราะห์ ร่วมกับค่าแสดงผลในตารางทีW 5 จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่า
พืFนทีW ผิวจําเพาะของตัวรองรั บซิ ลิก า-อลู มินา ส่ งผลกระทบน้อยมากต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ กออกไซด์ของตัวเร่ งปฏิ กิริยา นัWน
หมายถึง ปั จจัยด้านองค์ประกอบและลักษณะทางเคมีในตัวรองรับส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาในปฏิ กิริยาการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ
กออกไซด์ ม ากกว่ า ปั จ จัย ทางกายภาพ ไม่ ว่ า จะเป็ นพืF น ทีW ผิ ว จํา เพาะ
ปริ มาตรจําเพาะของรู พรุ น ขนาดรู พรุ น การกระจายตัวของขนาดรู พรุ น
และความเป็ นผลึกของตัวรองรับ

4. สรุปผลการทดลอง

1:1

1:3

1:5

(c) ภายใต้สภาวะทีWมีและไม่มีออกซิ เจนเจือปน 280 ºC
รู ปทีW 3 ร้อยละของสัดส่ วนการแปลงผันเฉลีWยของก๊าซไนตริ กออกไซด์

ภายใต้ส ภาวะทีW มีออกซิ เ จน อุ ณ หภู มิ 280 องศาเซลเซี ย ส
ตัวเร่ งปฏิกิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับอลูมินาให้ประสิ ทธิ ภาพการรี ดิวซ์
ก๊าซไนตริ กออกไซด์สูงกว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับซิ ลิกา
โดยตั ว รองรั บ ทีW มี ทF ัง องค์ ป ระกอบของซิ ลิ ก อนและอลู มิ เ นี ยมให้
ประสิ ทธิ ภาพการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ กออกไซด์สูงกว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาคอป
เปอร์ บนตัวรองรับ SiO2 และ Al2O3 เมืWออัตราส่ วนผสมขององค์ประกอบ
ทัFงสองชนิ ดอยูใ่ นค่าทีWเหมาะสม (อัตราส่ วน Al:Si มากกว่า 5) โดยทีW
อัตราส่ วน Si:Al เป็ น 1:9 ให้ประสิ ทธิ ภาพการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ กออกไซด์
สู งสุ ด (สัดส่ วนการแปลงผันร้ อยละ 52.34) ซึW งประสิ ทธิ ภาพการรี ดิวซ์

ก๊าซไนตริ กออกไซด์จะขึFนตรงอย่างมากกับอัตราส่ วนผสมของซิ ลิกอน
กับอลูมิเนี ยม
ประสิ ทธิ ภาพการรี ดิวซ์ก๊าซไนตริ กออกไซด์ภายใต้สภาวะทีWมี
ออกซิ เจนของตัวเร่ งปฏิ กิริยาคอปเปอร์ บนตัวรองรับซิ ลิกา-อลูมินาจะลด
ตํWาลงเมืW ออุณหภูมิก ารทําปฏิ กิ ริยาลดลงและเพิWมขึF นเมืW อไม่มีออกซิ เ จน
ปรากฏอยูใ่ นปฏิกิริยา
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