การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของอะเซทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/SBA-15
ภายใต้สนามแม่เหล็ก -2
Magnetic field-assisted acetylene hydrogenation of Ni/SBA-15 catalyst – Part II
ปฐมพงศ์ คงช่วย ฐาวัน เปรมจิตต์
เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-5792083 โทรสาร 02-5614621 E-mail: fengmtc@ku.ac.th

บทคัดย่อ
โครงงานวิ จัยนี้ ศึกษาผลของสนามแม่เ หล็ กที่มี ต่อการเร่ ง
ปฏิกิริยาการเติม ไฮโดรเจนบนอะเซทิลีนโดยใช้ตัว เร่งปฏิกิริยานิกเกิล
(Ni) บนตัว รองรับ ซิลิกาออกไซด์ (SiO2) ชนิด SBA-15 ที่อุณ หภูมิ และ
อัตราส่วนสารตั้งต้นขาเข้าต่างๆกัน โดยใช้ป ฏิกรณ์แบบ fix-bed ดาเนิน
ปฏิกิริยาในปฏิกรณ์แบบท่อขนาด 2 หุน (¼”) ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
จากการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อการเกิดปฏิกิริยา พบว่า
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่ 160-240 องศาเซลเซียส ร้อยละการแปลงผั น และ
ร้อยละผลได้ของก๊าซเอทิลีนมีค่าเพิ่ม ขึ้นโดยลาดับ เมื่อศึก ษาผลของ
สนามแม่เหล็กต่อการเกิดปฏิกิริยา โดยใช้จ านวนแม่เ หล็กตั้งแต่ 2-10 ชิ้น
พบว่า ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียสแม่เหล็กจานวน 8 ชิ้น ซึ่งให้ค่าความ
เข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด (51.4 mT) ให้ร้อยละของการแปลงผั นของก๊าซ
อะเซทิลีน และร้อยละผลได้ของเอทิลีนสูงสุด เท่ากับ 81.20 และ 25.17
ตามลาดับ นอกจากนี้เมื่อศึกษาผลของอัตราส่ว นก๊าซอะเซทิลีนต่อก๊าซ
ไฮโดรเจนขาเข้าที่ 1:1, 1:2 และ 1:3 โดยใช้ส นามแม่เ หล็กจ านวน 8 ชิ้น
พบว่าอัตราส่วนก๊าซอะเซทิลีนต่อก๊าซไฮโดรเจนขาเข้าที่ 1:2 ให้ร้อยละ
การแปลงผันของก๊าซอะเซทิลีนสูงสุด ในขณะที่อัตราส่วนก๊าซอะเซทิลีน
ต่อก๊าซไฮโดรเจนขาเข้าที่ 1:3 ให้ร้อยละผลได้ของก๊าซเอทิลีน สูงสุด และ
เ มื่ อ เ ปรี ย บเ ที ย บระหว่ า งกรณี อั ต ราส่ ว น 1:3 โดยมี และไม่ มี
สนามแม่เหล็ก พบว่าร้อยละของการแปลงผั นของก๊าซอะเซทิลีนเท่ากับ
74.17 และ 68.82 ตามลาดับ ร้อยละผลได้ของเอทิลีนเท่ากับ 29.41 และ
24.01 ตามลาดับ แสดงให้เ ห็นว่า สนามแม่เ หล็กส่งผลช่ว ยเสริม การเร่ง
ปฏิกิริยาให้มากขึ้น โดยปรับ ปรุงการจัดเรียงตัว ของตัว เร่งปฏิกิริยาให้มี
ทิศทางที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา
คาส าคัญ : นิ กเกิ ล , ตัว เร่ง ปฏิกิ ริยา, อะเซทิลี น , การเติม ไฮโดรเจน,
สนามแม่เหล็ก

Abstract
In this project, the effect of magnetic field on the catalytic
hydrogenation of acetylene over Ni/SiO 2 catalyst has been studied. The

effects of thermal reaction, SBA-15 support, nickel catalyst and the
existence of magnetic field were systematically investigated using fixed
bed reactor (1/4” tube reactor) at atmospheric gas pressure. It was
found that acetylene conversion and ethylene yield were increased with
increasing reaction temperature in the range of 160-240 oC. The effect
of magnetic field was investigated using magnet ring varied from 2-10
pieces, it was found that magnet ring of 8 pieces (corresponding to the
highest magnetic intensity of 51.4 mT) gave the highest acetylene
conversion and ethylene yield of 81.20 and 25.18, respectively.
Moreover, the effect of acetylene to hydrogen inlet gas ratio was also
investigated in the range of 1:1 – 1:3, using 8-pieces magnet ring (51.4
mT). The highest acetylene conversion and ethylene yield were
obtained at the acetylene to hydrogen inlet gas ratios of 1:2 and 1:3,
respectively. Furthermore, it was clearly seen that, at the inlet gas ratio
of 1:3, the acetylene conversion and ethylene yield were 74.17 and
68.82, and 29.41 and 24.01, with and without magnetic field,
respectively.
Keywords: Nickel, Catalyst, Acetylene, Hydrogenation, Magnetic field.

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมที่ ท ารายได้ ห ลั ก ให้ กั บ ประเทศ
อุตสาหกรรมหนึ่งคือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งในการผลิตผลิตภัณ ฑ์
ต่างๆทางปิโตรเคมีนั้น มีหลากหลายรูปแบบ สารตั้งต้นที่ส าคัญที่สุดของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีส่ว นแบ่งการตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 30
ของผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นทั้งหมดคือ เอทิลีน (C2H4)
โดยเอทิ ลี น เป็ น สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ซึ่ งเ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ที่นาเอาวัตถุดิบ ได้แก่ น้ามันดิบ และก๊าซ
ธรรมชาติ ม าเข้ า สู่ก ระบวนการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง สมบั ติ ท าง
กายภาพ และสมบั ติท างเคมีใ หม่ นาไปสู่ผ ลิต ภั ณ ฑ์ รูป แบบใหม่ ที่ มี
ความสาคัญและมีมูลค่ามากขึ้น อุตสาหกรรมในกลุ่ม โอเลฟินส์ส่ว นใหญ่

ใช้เ อทิลีนเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก โดยมีมูลค่าถึ ง
1240 เหรียญต่อตัน (http://www.ryt9.com/s/iq05/320156) อุตสาหกรรม
การผลิตพลาสติก ต่างๆได้แก่ โพลิ ไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลิเ อทิลี น
(PE) ซึ่งนาไปผลิตเป็นท่อน้า อุป กรณ์หุ้ม เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนั้น ยัง
ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอีกหลายๆชนิด เช่น แอลกอฮอล์ส าย
โซ่ ต ร ง ซึ่ ง เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก าร ผ ลิ ต เ ป็ น ผ ง ซั ก ฟ อ ก เ ป็ น ต้ น
(http://th.wikipedia.org/wiki/ปิโตรเคมี)
กระบวนการผลิตเอทิลีน ประกอบด้ว ยกระบวนการหลักที่
สาคัญคือ กระบวนการแตกตัวโมเลกุลด้ว ยความร้อนและไอน้า (thermal
steam cracking) หรือการแตกตัว โมเลกุลด้ว ยไอน้า (steam cracking) ซึ่ง
ในกระบวนการแตกตัวโมเลกุลด้วยความร้อนและไอน้าจะมีส ารพลอยได้
(by product) คือ อะเซทิลีน (acetylene) เกิดขึ้น ท าให้ผ ลิตภัณ ฑ์เ อทิลีนที่
ได้ไม่เป็นไปตามเกรดของพอลิเมอร์ (polymer grade) เนื่องจากอะเซทิลีน
มี ผ ลท าใ ห้ ตั ว เ ร่ งป ฏิ กิ ริ ยา ใน ก ระ บว นก า รพ อลิ เ ม อ ไร เ ซ ชั่ น
(polymerization) ของเอทิลี นเสื่ อมสภาพ (Lee, 2009) ดัง นั้นในการ
ดาเนินการโดยทั่วไปจึงต้องเปลี่ยนอะเซทิลีนให้เ ป็นเอทิลีน โดยนามาท า
ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) ซึ่งเป็นการเติม ไฮโดรเจนลง
ไปที่พันธะสามระหว่างอะตอมคาร์บ อน (CΞC) ของอะเซทิลีนให้เ ป็นเอ
ทิลีนที่เป็นพันธะสองระหว่างอะตอมคาร์บอน (C = C) ซึ่งสามารถนาเอที
ลีนไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ แต่เ นื่องด้ว ยอัตราเร็ ว ของปฏิกิริยาไฮโดร
จิเนชั่น (hydrogenation rate) กับอะเซทิลินที่ต้องการยังไม่เ พียงพอ ส่งผล
ให้ในกระบวนการผลิต เอทิลีน ในอุตสาหกรรมทั่ว ไป มีการน าตัว เร่ ง
ปฏิกิริยา (catalyst) เข้ามาใช้ในกระบวนการ เพื่อให้ได้เ อทิลีนจ านวนมาก
เพียงพอและเกิดได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้ น โดยปกติในอุตสาหกรรม
จะใช้ โ ลหะกลุ่ ม โนเบิ ล (noble) ได้ แ ก่ พาลาเดี ย ม (palladium, Pd)
ออสเมี่ยม (Osmium, Om) หรือแพลทินัม (Platinum, Pt) ซึ่ง เป็นโลหะ
กลุ่มที่ว่องไว และมีราคาสูงมาก จากปัญหาดังกล่าวประกอบกับ ความ
เป็นไปได้ในการนาสนามแม่เ หล็ก (magnetic field) มาใช้ป รับ ปรุงการ
เ ร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา จึ งไ ด้ มี กา รน าโล หะ ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ นแ ม่ เ หล็ ก
(ferromagnetic) และมีราคาถูก เข้ามาช่วยเร่งปฏิกิริยาแทน
จากการวิ จัย ของ Yao และคณะ (2010) ซึ่ งศึ กษาเกี่ย วกั บ
อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่อการเกิดปฏิกิริยา การสังเคราะห์แอมโมเนีย
จากไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) เป็นตัว เร่งปฏิกิริยา
ควบคู่ไปกับการใช้ส นามแม่เ หล็ก ในปฏิกรณ์แบบ fluidized bed พบว่า
สนามแม่เหล็กสามารถท าให้ร้อยละของการเกิดสารผลิตภัณ ฑ์ (percent
conversion) มากขึ้ น และสามารถลดพลัง งานก่ อ กัม มั นต์ (activated
energy) ได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยทางด้านนี้เ ป็นงานใหม่ ยังมีข้อมูลน้อย
มาก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนามาใช้ควบคู่กับปฏิกิริยาอื่นๆ ได้อีก
ดังนั้น โครงงานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไฮโดร
จิเนชั่น จากสารตั้งต้นอะเซทิลีนไปเป็นผลิตภัณ ฑ์เ อทิลีน โดยใช้ตัว เร่ง
ปฏิกิริยาที่มีคุณ สมบัติเ ป็นแม่เ หล็ก (ferromagnetic) ซึ่ งในที่นี้เ ลือกใช้

นิกเกิล (Ni) บนตัว รองรับ ตัว เร่งปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15
รวมทั้งใช้ป ฏิกรณ์แบบ fixed bed และมีส นามแม่เ หล็กเป็นตัว ช่ว ยเร่ง
ปฏิกิริ ยาควบคู่ไ ปด้ว ย ในที่ นี้ได้ ท าการศึก ษาผลของ รูป แบบการวาง
สนามแม่ เ หล็ก ในลัก ษณะต่ างๆ รู ป แบบในการปล่อ ยสารเข้ าไปท า
ปฏิ กิ ริ ย า รวมถึ งอั ต ราส่ ว นของสารตั้ ง ต้ น ขาเข้ า และท าการศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบผลของการเร่ง ปฏิ กิริ ยาไฮโดรจิเ นชั่ นของอะเซทิลี นใน
สภาวะการท าปฏิกิ ริยาโดยไม่มี ส นามแม่เ หล็ก การท าปฏิกิ ริยาโดยมี
สนามแม่เหล็กอย่างเดียว การทาปฏิกิริยาที่มีตัว เร่งอย่างเดียว และการท า
ปฏิกิ ริย าที่มี ส นามแม่เ หล็ก ควบคู่กั บ การใช้ตั ว เร่ง เพื่อ หาสภาวะที่
เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยา และอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาในสภาวะ
ที่มีสนามแม่เหล็กต่อไป

2. การทดลอง
2.1 ขั้นตอนการเตรียม และทาการทดลอง
เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนตัว รองรับ ซิลิกา SBA15 โดยชั่งพลูโรนิค (Pluronic, P-123) 0.169 กรัม ละลายในน้ากลั่น 60
มิลลิ ลิตร โดยใช้ การกวนที่อุ ณ หภูมิห้ อง เป็น เวลา 7-8 ชั่ ว โมง นา
สารละลายโซเดียมซิลิเกต 0.625 กรัมผสมกับ สารละลายพลูโรนิค พี -123
จากนั้นนาเข้าเครื่อง digital hot plate and stirrer โดยกวนที่ความเร็ว รอบ
300 รอบต่อนาที ที่อุณ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นเติม กรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 37.5 เปอร์เ ซ็นต์โดยน้าหนักปริม าตร 1.08 มิลลิลิตร
เพื่อให้ได้ค่า pH เท่ากับ 0.2 และกวนที่ความเร็ว รอบ 400 รอบต่อนาที
เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นปรับ ให้เ ป็นความเร็ว รอบ 300 รอบต่อนาที ที่
อุณ หภูมิ 40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่ว โมง นาเข้าเครื่อง autoclave
โดยให้ความร้อนจากไอน้าที่อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24
ชั่ว โมง นาสารที่ได้ม ากรองแล้ว ล้างด้ว ยน้าให้ส ะอาด นาไปอบแห้งที่
ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่ว โมง นาสารที่
ได้ไปเผาที่อุณ หภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 6 ชั่ว โมง เตรีย ม
สารละลายนิกเกิลไนเตรตโดยคิดเป็น 5 เปอร์เ ซ็นต์ของโลหะนิกเกิลที่
ต้องการโหลดจากนั้นเติมสารละลายลงไปในตัวรองรับ ที่เ ตรียม แล้ว กวน
ไว้เป็นเวลา 30 นาที อบแห้งโดยใช้เ ตาอบที่อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 12 ชั่ว โมงเพื่อไล่ความชื้น และปรับ ปรุงการกระจายตัว ของ
โลหะนิกเกิลบนตัวรองรับ เผาที่อุณ หภูมิ 540 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4
ชั่ว โมงเพื่อทาให้โลหะนิกเกิลที่อยู่ในรูป ของนิ กเกิลไนเตรต (NiNO3)
เปลี่ย นไปเป็นนิ กเกิ ลออกไซด์ (NiO) บรรจุตัว เร่งปฏิกิริย าลงในท่ อ
ปฏิกรณ์ เริ่มจากนาใยแก้วใส่ลงในท่อปฏิกรณ์ให้มีความยาว 1 เซนติเ มตร
แล้วนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนตัว รองรับ SBA-15 ผสมกับ ทราย
สาหรับ ใช้เ ป็น ตัว รองรับ เฉื่อ ยที่อัตราส่ว น 1:2 ปริม าณรวม 0.6 กรั ม
จากนั้ นน าใยแก้ ว ใส่ล งในท่ อ ปฏิก รณ์ อี กครั้ ง หนึ่ ง ให้มี ค วามยาว 1
เซนติเมตร รีดิวซ์ตัวเร่งปฏิกิริยาดาเนินการโดยผ่ านก๊าซไฮโดรเจนด้ว ย

3. ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลองดังนี้
3.1 การทดลองชุดแรก
ศึกษาผลของอุณ หภูมิต่อการเกิด ปฏิกิริยาไฮโดรจิเ นชั่นของ
อะ เ ซ ทิ ลี น ที่ อุ ณ ห ภู มิ ตั้ ง แต่ 60-100 อง ศา เ ซ ลเ ซี ย ส โด ยทั้ ง มี
สนามแม่เหล็ก และไม่มีส นามแม่เ หล็ก ในทิศ ทาง N  S และ S  N
ในท่อ ปฏิก รณ์เ ปล่า , มี Sand, SBA-15 และ Ni/SBA-15 เป็น ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา โดยปฏิกิริยาที่ดาเนินที่อุณหภูมิตั้งแต่ 60-100 องศาเซลเซียส ใน
ปฏิ ก รณ์ เ ปล่ า , บรรจุ Sand และ SBA-15 เป็ น ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ย า ทั้ ง มี
สนามแม่เหล็ก และไม่มีส นามแม่เ หล็ก พบว่าไม่เ กิดปฏิกิริยาขึ้นที่ทุกๆ
อุณหภูมิตั้งแต่ 60-100 องศาเซลเซียส
ปฏิกิ ริย าที่ ดาเนิ นที่ อุณ หภู มิ 60-100 องศาเซลเซีย สโดยมี
Ni/SBA-15 เ ป็ น ตั ว เ ร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า และไม่ มี ส นามแม่ เ หล็ ก พบว่ า
เกิดปฏิกิริยาขึ้นที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียสเท่านั้น และเมื่อปฏิกิริยา
ดังกล่าวดาเนินโดยมีสนามแม่เ หล็ก พบว่า ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ที่อุณ หภูมิ
70-100 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าเมื่อ ปฏิกิริยามีส นามแม่เ หล็กเข้ามาช่ว ย
ช่ว งของอุณ หภู มิในการเกิด ปฏิกิริย ามีค่ามากขึ้น ซึ่งมีร้ อยละของการ
แปลงผันของสารตั้งต้นอะเซทิลีน และไฮโดรเจน และร้อยละผลได้ของ
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนดังกราฟรูปที่ 1-3
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแปลงผันของก๊าซอะเซทิลีน กับ
อุณหภูมิ ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น โดยมี Ni/SBA-15 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
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2.2 รูปแบบการทดลอง
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง โดยการทดลองแรก
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเกิดปฎิกิริยาไฮโดรจิเ นชั่นของอะเซทิลีน ที่
อุณหภูมิตั้งแต่ 60-100 องศาเซลเซียส โดยทั้งมีส นามแม่เ หล็ก และไม่มี
สนามแม่เ หล็ก ในทิศ ทาง N  S และ S  N ในท่อปฏิกรณ์เ ปล่า , มี
Sand, SBA-15 และ Ni/SBA-15 เป็นตัว เร่งปฏิกิริย า การทดลองที่ส อง
ศึก ษาความเข้ ม ของสนามแม่ เ หล็ก และอุ ณ หภู มิที่ ส่ งผลต่ อ การเกิ ด
ปฎิกิริย าไฮโดรจิเ นชั่ นของอะเซทิลี น โดยใช้แม่เ หล็กตั้ง แต่ 0-10 ชิ้ น
อุณ หภูมิตั้งแต่ 160-240 องศาเซลเซียส โดยใช้ Ni/SBA-15 เป็นตัว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย า การทดลองที่ส ามศึ ก ษาผลของอั ต ราส่ ว นของก๊ า ซขาเข้ า
(C2H2:H2) ต่ อ การเกิ ดปฏิ กิ ริย าไฮโดรจิเ นชั่ นของอะเซทิลี น โดยใช้
แม่เ หล็กความเข้ม 51.4 mT (แม่เ หล็ก 8 ชิ้น) ที่อุณ หภูมิตั้งแต่ 160-240
องศาเซลเซียส โดยใช้ Ni/SBA-15 เป็น ตัว เร่งปฏิกิริยา ท าการทดสอบ
ปริมาณสารผลิตภัณ ฑ์และสารผลิตภัณ ฑ์ข้า งเคียงที่เ กิดขึ้น โดยใช้ Gas
Chromatograph ในการวิเคราะห์ และท าการหาร้อยละการแปลงผั นของ
สารตั้งต้นอะเซทิลีน , ร้ อยละผลได้ของสารผลิตภัณ ฑ์ และผลิตภัณ ฑ์
ข้างเคียง, อัต ราการเลือกเกิด ของสารผลิต ภัณ ฑ์ รวมถึง วิเ คราะห์การ
กระจายของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแปลงผันของก๊าซไฮโดรเจน กับ
อุณหภูมิ ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น โดยมี Ni/SBA-15 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
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อัตราการไหล 60 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อุณ หภูมิ 550 องศาเซลเซียสความ
ดัน 1 บรรยากาศเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละผลได้ของก๊าซเอทิลีนกับ อุณหภูมิ ใน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น โดยมี Ni/SBA-15 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
จากรูปที่ 1-3 พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มของร้อย
ละของการแปลงผั นของสารตั้งต้น และร้อยละผลได้ของสารผลิตภัณฑ์
ต่างก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

50

C2H4 Selectivity (%)

3.2 การทดลองชุดที่สอง
ศึกษาความเข้ม ของสนามแม่เ หล็ก และอุณ หภูมิที่ส่งผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของอะเซทิลีน โดยใช้แม่เ หล็กตั้งแต่ 0-10
ชิ้น อุณหภูมิตั้งแต่ 160-240 องศาเซลเซียส โดยใช้ Ni/SBA-15 เป็นตัว เร่ง
ปฏิกิริยา ซึ่งแสดงผลเป็นร้อยละการแปลงผันของสารตั้งต้น ร้อยละผลได้
ของผลิตภั ณ ฑ์ที่เ กิดขึ้ น และอัต ราการเลือกเกิดของสารผลิ ตภัณ ฑ์ ดั ง
กราฟรูปที่ 4-6
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเลือกเกิดก๊าซเอทิลีนกับอุณ หภูมิ
ของปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่ไม่มีอิทธิพลของสนามแม่เหล็ก และมี
สนามแม่เหล็กตั้งแต่ 2-10 ชิ้น
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการแปลงผันของก๊าซอะเซทิลีน
กับอุณหภูมิ ของปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่ไม่มีอิทธิพลของ
สนามแม่เหล็ก และมีสนามแม่เหล็กตั้งแต่ 2-10 ชิ้น

C2H4 Yield (%)

140

Temperature, °C

30
25
20
15
10
5
0

จากรูปที่ 4-6 พบว่าเมื่ออุณหภูมิเ พิ่ม สูงขึ้น แนวโน้ม ของร้อย
ละของการแปลงผันของสารตั้งต้น และร้อยละผลได้ของสารผลิตภัณ ฑ์
ต่างก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย และพบว่าแม่เ หล็กจ านวน 8 ชิ้นให้ค่าประสิท ธิภ าพ
ในการเกิดผลิตภัณฑ์สูงสด
3.3 การทดลองชุดที่สาม
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเกิดปฏิกิริยาการเติม ไฮโดรเจน
บนอะเซทิลีนโดยใช้โลหะนิกเกิลบนตัว รองรับ ตัว เร่งชนิด SBA-15 เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้อัตราส่ว นสารตั้งต้นขาเข้า C2H2:H2 เป็น 1:1, 1:2
และ 1:3 ภายใต้ส นามแม่เ หล็ก ตามลาดับ และใช้อัตราส่ว นสารตั้งต้น
C2H2:H2 เป็น 1:3 โดยไม่มีส นามแม่เ หล็ก แสดงข้อมูลร้อยการแปลงผั น
ของอะเซทิลีน , ร้อยละผลได้ข องเอทิลีน และอัตราการเลือ กเกิ ดสาร
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนดังกราฟรูปที่ 7-9
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละผลได้ของก๊าซเอทิลีนกับ อุณหภูมิ
ของปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่ไม่มีอิทธิพลของสนามแม่เหล็ก และมี
สนามแม่เหล็กตั้งแต่ 2-10 ชิ้น
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแปลงผันของก๊าซอะเซทิลีนกับ
อุณหภูมิ ของปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่อัตราส่วนขาเข้า 1:1, 1:2, 1:3 ที่
มีแม่เหล็ก และ 1:3 ที่ไม่มีแม่เ หล็ก
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ใช้ Ni/SBA-15 เป็น ตัว เร่ ง ภายใต้ ส นามแม่เ หล็ กความเข้ ม 51.4 mT
(8 ชิ้น) แสดงดังรูปที่ 10
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละผลได้ของเอทิลีนกับอุณ หภูมิ ของ
ปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่อัตราส่วนขาเข้า 1:1, 1:2, 1:3 ที่มีแม่เหล็ก
และ 1:3 ที่ไม่มีแม่เหล็ก
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเลือกเกิดของเอทิลีนกับอุณหภูมิ
ของปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 ที่อัตราส่วนขาเข้า 1:1, 1:2, 1:3 ที่มีแม่เหล็ก
และ 1:3 ที่ไม่มีแม่เหล็ก
จากรูปที่ 7-9 พบว่าปฏิกิริยาการเติม ไฮโดรเจนบนอะเซทิลีน
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/SBA-15 ดาเนินการที่อัตราส่ว นสารตั้งต้นขาเข้า
เท่ากับ 1:3 ภายใต้สนามแม่เหล็ก มีร้อยละผลได้ของสารผลิตภัณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงมากที่ สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ ปฏิกิริยาที่ดาเนินการที่
อัตราส่วนสารตั้งต้นขาเข้าเท่ากับ 1:2 โดยมีส นามแม่เ หล็ก , 1:3 โดยไม่มี
สนามแม่ เ หล็ก และ 1:1 โดยมีส นามแม่เ หล็ก ตามลาดับ เนื่อ งมาจาก
อัตราส่ว นขาเข้าเท่า กับ 1:3 มีป ริม าณไฮโดรเจนมากขึ้นในการเข้าท า
ปฏิกิริยากับอะเซทิลีน เห็นได้ว่าอัตราส่ว นสารตั้งต้นขาเข้ามีผ ลต่อการ
เกิดผลิตภัณฑ์มากกว่าสนามแม่เหล็ก แต่สนามแม่เหล็กก็มีส่ว นช่ว ยท าให้
ร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ผลของอัตราส่วนของก๊าซขาเข้า ผลของอัตราส่ว นก๊าซขาเข้า
(C2H2 : H2) ต่อปริมาณของสารผลิตภัณ ฑ์ไฮโดรคาร์บ อน ในปฏิกิริยาที่

รูปที่ 10 ปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ในปฏิกิริยาที่ใช้
Ni/SBA-15 ที่มีความเข้มสนามแม่เหล็ก 51.4 mT อุณหภูมิ 160 – 240
องศาเซลเซียส และอัตราส่วน C2H2 : H 2 เท่ากับ 1:1, 1:2 และ 1:3
จากรูปที่ 10 พบว่า ที่อัตราส่วนขาเข้าเท่ากับ 1:2 มีการกระจาย
ของสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู งสุ ด ถึ ง C10 แต่ ข ณะเดี ยวกั นนั้ น ปฏิกิ ริ ยาที่ ใ ช้
อัตราส่ว นเท่ากับ 1:1 และ 1:2 มีการกระจายของสารผลิตภัณ ฑ์ถึง C8
เพียงเท่านั้น และพบว่าทั้งอัตราส่ว นตั้งต้นขาเข้า และอุณ หภูมิล้ว นมีผ ล
ต่อปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่เ พิ่ม ขึ้นทั้งสิ้น เนื่องจากการเพิ่ม
อุณหภูมิเ ป็นการเพิ่ม พลังงานจลน์ให้แก่อนุภ าคของสาร ท าให้อนุภ าค
เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ขึ้น เพิ่ม โอกาสในการชนกันของอนุภ าค ท าให้เ กิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ า งเคี ย งเกิ ด ขึ้ น มาด้ ว ย ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Sarkany และคณะ (2006) ที่ศึ กษาปฏิกิ ริย า
ไฮโดรจิเ นชั่นของอะเซทิลีน โดยมี Ag/SiO2 เป็นตัว เร่งปฏิกิริยา พบว่า
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นเพียงอย่างเดียวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และเมื่อเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะปรากฏสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเพิ่มขึ้นมาด้วย
ส าหรั บ ผลของสนามแม่ เ หล็ ก ต่ อ ปริ ม าณสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาที่ใช้ Ni/SBA-15 เป็นตัว เร่งปฏิกิริยา
แสดงดังรูปที่ 11

พบว่ า ที่ อุณ หภูมิ ต่ากว่า 70 องศาเซลเซีย ส ไม่เ กิด ปฏิ กิริย าการเติ ม
ไฮโดรเจนบนอะเซทิ ลี น และอั ต ราการเกิด ปฏิ กิริ ย าจะมากขึ้ น เมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยแม่เหล็กจานวน 8 ชิ้น (ให้ค่าความเข้ม สนามแม่เ หล็ก
สูงสุดที่ 51.4 mT) ส่งผลช่วยเสริมการเร่งปฏิกิริยาการเติม ไฮโดรเจนบน
อะเซทิลีนสูงที่สุด นอกจากนี้ พบว่า อัตราการไหลของก๊าซ C2H2 : H2 ขา
เข้าเท่ากับ 1:3 ให้ร้อยละผลได้ของเอทิลีนมากที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับ ปริญญาตรี จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.พงศกร จันทรั ตน์ อาจารย์ป ระจ า
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความ
อนุเ คราะห์ใช้เ ครื่องมือตรวจค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เ หล็ก และให้
คาแนะนาในการออกแบบการทดลอง

6. เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 11 ปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ในปฏิกิริยาที่ใช้
Ni/SBA-15 อุณหภูมิ 160 – 240 องศาเซลเซียส และอัตราส่วน C2H2 : H 2
เท่ากับ 1:3 โดยมีทั้งสนามแม่เหล็ก และไม่มีสนามแม่เหล็ก
จากรู ป ที่ 11 พบว่ า อั ต ราส่ ว นมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ปริ ม าณ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ การกระจายของสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า งเคี ย ง
เนื่องจากแม่เหล็กช่วยการปรับปรุงการจัดเรียงตัว ของตัว เร่งปฏิกิริยาให้มี
ทิศ ทางที่เ หมาะสมในการเกิดปฏิกิริย า ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ
Zhang และคณะ (2004) ที่ศึ กษาตั ว เร่ งปฏิ กิริย าที่เ ป็น nanocomposite
โดย nanocomposite ที่ใช้ คือ Pt/-Fe2O3 ซึ่งพบว่าตัว เร่งปฏิกิริยาชนิดนี้
ท าให้เ กิดการเร่งปฏิกิริ ยาให้เ ร็ว ขึ้น ได้ เนื่องจาก nanocomposite Pt/Fe2O3 มีคุณ สมบัติ เ ป็น ferromagnetic ส่ง ผลให้ ตัว เร่ง ปฏิ กิริย ามี การ
ปรับ ปรุงการกระจายตัว เพื่อช่ว ยเร่งปฏิกิริยาในระบบให้เ ร็ว มากยิ่งขึ้น
และทาให้การแปลงผันของสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ สูงถึง
99-100% จึงเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็ก มีประโยชน์ต่อการเพิ่ม ปริม าณสาร
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของสนามแม่เ หล็กต่อการเร่งปฏิกิริยาการ
เติมไฮโดรเจนบนสารตั้งต้นอะเซทิลีน โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ fix bed
ที่ มี โ ลหะนิ ก เกิ ล บนตั ว รองรั บ SBA-15 เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า และ
ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลของการเร่งปฏิกิริยาการเติม ไฮโดรเจนบน
อะเซทิลีนในสภาวะที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา มีตัว เร่งปฏิกิริยา และมีตัว เร่ง
ปฏิ กิริ ยาควบคู่ กั บ สนามแม่เ หล็ ก โดยปัจ จัย ที่ศึ ก ษา ได้แ ก่ ผลของ
อุณ หภูมิ ความเข้ม ของสนามแม่เ หล็ก และอัตราส่ว นสารตั้งต้นขาเข้า
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