ว.วิทย. มข. 48(3) 398-407 (2563)

KKU Sci. J. 48(3) 398-407 (2020)

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-อะลูมิเนียมบนตัวรองรับ SBA-15 ด้วยเถ้า
จากลำต้นข้าวโพดเพื่อใช้ในปฏิกิริยาการรีดวิ ซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์ด้วยก๊าซมีเทน
Synthesis of Cu-Al Catalysts over Green SBA-15 from Corn Stack Ash for
Catalytic Reduction of Nitric Oxide by Methane
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะร่วมคอปเปอร์-อะลูมิเนียม บนตัวรองรับเมโซพอร์ชนิด SBA-15
เพื่อใช้ในปฏิกิริยารีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ก๊าซมีเทนเป็นตัวรีดิวซ์ สังเคราะห์ตัวรองรับ SBA-15 ด้วยกระบวนการโซล-เจลโดย
ใช้เถ้าจากลำต้นข้าวโพดเป็นแหล่งให้ซิลิกา โลหะร่วมคอปเปอร์-อะลูมิเนียมถูกโหลดลงบนตัวรองรับด้วยวิธีการจุ่มชุบ ตัวรองรับ
และตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าที ่ ส ั ง เคราะห์ จ ะนำไปวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย X-Ray Diffraction (XRD) Surface Area and Pore Size Analyzer
Transmission Spectroscopy (TEM) และ NH3- Temperature-Programmed Desorption (NH3-TPD) พบว่า สามารถเตรียมตัว
รองรับ SBA-15 ได้จากเถ้าของลำต้นข้าวโพดโดยตรงจำนวนร้อยละ 25 โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเตรียมให้เป็นสารละลายก่อน จาก
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในการรีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์ภายในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องชนิดแพค
เบด คือ ปริมาณของโลหะร่วมคอปเปอร์-อะลูมิเนียม อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา 20%CuAl/25CSBA ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยให้ค่าการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์เฉลี่ยร้อยละ 93 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อเวลาผ่านไป
แล้ว 2 ชั่วโมง แสดงถึงความคงตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ การเติมอะลูมิเนียมลงไปในตัวรองรับทำให้เกิดตำแหน่งว่องไวที่
เป็นกรดและได้ค่าร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์สูงกว่า Cu/25CSBA และ 25CSBA ตามลำดับ

ABSTRACT
The aim of this research are to synthesize a mesoporous SBA-15 and to be used as a catalytic support for
a Cu-Al/SBA-15 catalyst for reduction of nitric oxide using methane as reducing agent. The SBA-15 was synthesized
via a sol–gel process by using corn stack ash (CSA) as a main silica source. Cu-Al bimetal was loaded on the support
by incipient wetness impregnation method. The mesoporous SBA-1 5 and the synthesized Cu-Al/2 5 CSBA were
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characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Surface Area and Pore Size Analyzer, Transmission Spectroscopy (TEM) and
NH3- Temperature-Programmed Desorption (NH3-TPD). The results reveal that SBA-15 can be prepared directly from
2 5 % CSA without changing CSA to sodium silicate before synthesis. Effects of various parameters of catalytic
activities on reduction of nitric oxide a continuous packed bed reactor - bimetallic Cu-Al content, reaction
temperature and time were studied. The results showed that the catalyst with bimetal loading of 20%wt. (20% CuAl/2 5 CSBA) exhibited the highest catalytic activities with the average NO conversion of 9 3 % , and its activity was
quite stable over 2 h period of reaction. The introduction of aluminium (Al) generatesd the acidic sites and enhanced
the reduction of NO compared to that of Cu/SBA-15 and 25CSBA, respectively.
คำสำคัญ: เอสบีเอ 15 เถ้าข้าวโพด ปฏิกิริยารีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์
Keywords: SBA-15, corn stack ash, NO reduction

บทนำ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์หรือ NOx เป็นก๊าซพิษที่เป็น
ต้นเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น สมอกทางเคมีเชิงแสง
(Photochemical smog) ฝนกรด (Acid rain) การลดลงของชั้น
โอโซน (Ozone depletion) และการเกิ ด ภาวะเรื อ นกระจก
( Greenhouse effect) (Wang et al., 2018; Chen et al.,
2019) NOx เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล
ซึ่งพบได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหินและใน
รถยนต์ มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต ทำให้
เกิดโรคทางเดินหายใจ หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำ
ให้เสียชีวิตได้
วิธีการการกำจัด NOx นิยมใช้กระบวนการ Selective
catalytic reduction (SCR) ด้ ว ยสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
(HC) โดยเฉพาะมีเทน (CH4) หรือเรียกว่า CH4-SCR เนื่องจาก
CH4 มีราคาถูกและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางเมื่อเปรียบเทียบ
กับ HC ตัวอื่นๆ (Li et al., 2015) หัวใจสำคัญของกระบวนการ
CH4-SCR คื อ ตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า โดยตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าที ่ ด ี ค วรมี
ความจำเพาะในการเลือกเปลี่ยน NOx เป็น N2 ได้มาก มีความ
ว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูงเพราะมีเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา
สั้น นอกจากนี้ต้องมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาได้ดีในช่วง
อุณหภูมิกว้างและต้องมีอายุการใช้งานยาวนานพอกับอายุของ
เครื่องยนต์ด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกลุ่ม
หนึ่งคือ ซีโอไลต์ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนของโลหะ
แต่ปัญหาของการใช้ซีโอไลต์ส่วนมาก คือ การเสื่อมสภาพอย่าง
ถาวร (Permanent deactivation) ภายใต้สภาวะที่มีไอน้ำมีผล

ต่อการสูญเสียอะตอมของโครงสร้างอะลูมิเนียม (Hydrothermal
de-alumination) ดัง นั้น จึง ได้ มีก ารศึก ษาตั วเร่ง ปฏิ ก ิริ ยาที ่ มี
คุณสมบัติคงทนต่อภาวะที่มีน้ำที่อุณหภูมิสูง (Hydrothermal
stability) และพบว่าวัสดุเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ได้รับความนิยม
เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูง ลักษณะโครงสร้างของรูพรุนเป็น
ระเบียบ มีขนาดสม่ำเสมอ สามารถควบคุมขนาดของรูพรุนได้
ตามต้องการและยังคงทนต่อไอน้ำและความร้อน (Kim et al.,
2008; Sabbaghi et al., 2017) นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาการ
เติมโลหะเข้าไปในโครงสร้างหรือในรูพรุนเพื่อช่วยให้ตำแหน่ง
ว่องไวที่เป็นกรดของ SBA-15 มีปริมาณเพิ่มขึ้น (Jarry et al.,
2006; Szczodrowski et al., 2009; Sun et al., 2014) ส่ ง ผล
ให้ SBA-15 สามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าได้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น (Zhang et al., 2012) โดยโลหะอะลูมิเนียม
(Al) เป็นโลหะที่นิยมใช้เพื่อสร้างตำแหน่งว่องไวที่เป็นกรด และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการ SCR ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา ได้มีการศึกษาการเติมโลหะ
มากกว่าหนึ่งชนิด (Binary and/or trinary heteroatom) ลงบน
วัสดุเมโซพอร์ชนิด SBA-15
ในบรรดาโลหะทั้งหมดพบว่าโลหะคอปเปอร์ (Cu) เป็น
หนึ่งในโลหะหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดก๊าซ NOx
ทั้งยังเป็นโลหะที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย ซึ่งโลหะร่วม Cu-Al
นิ ย มนำไปใช้ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าในกระบวนการ SCR ที ่ มี
แอมโมเนีย (NH3) เป็นตัวรีดิวซ์ แต่ในการออกแบบระบบฉีด NH3
ในทางปฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น เรื ่ อ งยาก เกิ ด ปั ญ หาการกั ด กร่ อ นและการ
กำหนดปริมาณที่สามารถปล่อยออกหลังจากการทำปฏิกิริ ยา
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ดังนั้น CH4 จึงเป็นตัวรีดิวซ์ที่ถูกให้ความสนใจในกระบวนการ
SCR
โดยในงานวิจัยนี้ ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuAl บนตัวรองรับเมโซพอร์ชนิด SBA-15 เพื่อใช้ในกระบวนการ
CH4-SCR ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซออกซิเจน โดยในการสังเคราะห์
SBA-15 ดังกล่าวจะสังเคราะห์จากเถ้าของลำต้นข้าวโพดที่เหลือ
ทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและนำของ
เหลือใช้มาเพิ่มคุณค่า

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. สารเคมี
สารเคมี ท ี ่ ใ ช้ ใ นการสั ง เคราะห์ ต ั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า CuAl/SBA-15 ประกอบด้ ว ย เตตระเอทิ ล ออร์ โ ทซิ ล ิ เ กต (TEOS,
98%) และ Pluronic P-123 จากบริ ษ ั ท Sigma-Aldrich กรด
ไฮโดรคลอริก (AR Grade) จากบริษัท QRëCTM คอปเปอร์ (II)
ไนเตรต ไตรไฮเดรตและอะลูมิเนียม (II) ไนเตรต โนนะไฮเดรต
จากบริษัท Loba Chemie ลำต้นข้าวโพดจากจังหวัดนครพนม
และนํ้าปราศจากไอออน
สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
Cu-Al/SBA-15 ประกอบด้วย ก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO เข้มข้น
250 มิลลิกรัมต่อลิตรในฮีเลียม) จากบริษัท SCE ก๊าซมีเทน (HP
Grade) ก๊ า ซออกซิ เ จน (CP Grade) ก๊ า ซฮี เ ลี ย ม (HP Grade)
และก๊าซไฮโดรเจน (HP Grade) จากบริษัท TIG ใยแก้ว (Alltech)
และทรายสำหรับใช้เป็นตัวรองรับเฉื่อย (Fluka)
2. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
การเตรียมซิลิกาจากลำต้นข้าวโพด นำลำต้นข้าวโพด
ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ล้างด้วยน้ำเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนแล้วอบให้แห้ง
ชั่งลำต้นข้าวโพดจำนวน 250 กรัม แล้วนำไปทำการเผาที่อุณหภูมิ
650 องศาเซลเซียส โดยมีการเติมอากาศ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
ชั่งเถ้าข้าวโพดที่ผ่านการเผาแล้วจำนวน 10 กรัม แล้วนำไปต้มใน
กรดไฮโดรคลอริ ก ที ่ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น 1 โมลาร์ ปริ ม าตร 100
มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำเถ้าไปล้างด้วยน้ำจนหมดความ
เป็น กรด (pH ประมาณ 7) แล้วนำไปอบให้แห้ งที่ 100 องศา
เซลเซี ย ส เป็ น เวลา 12 ชั ่ ว โมง จากนั ้ น ทำการเผาอี ก ครั ้ ง ที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส โดยมีการเติมอากาศ เป็นเวลา 4
ชั ่ ว โมง นำเถ้ า ข้ า วโพดที ่ ไ ด้ ไ ปบดเพื ่ อ ลดขนาด เก็ บ ใน
โถดูดความชื้นเพื่อรอการนำไปใช้งาน

Research

การเตรี ย มตั ว รองรั บ SBA-15 ตั ว รองรั บ SBA-15
เตรี ย มโดยวิ ธ ี โ ซล-เจล ซึ ่ ง ดั ด แปลงมาจากวิ ธ ี ข อง Hu et al.
(2015) โดยเริ่มจากละลาย Pluronic P123 จำนวน 4 กรัม ใน
น้ำปราศจากไอออน 30 มิลลิลิตร จนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั ้ น เติ ม สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก ที ่ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น 2
โมลาร์ ปริมาตร 117 มิลลิลิตร นำสารละลายไปกวนที่อุณหภูมิ
35 องศาเซลเซียส แล้วหยดแหล่งซิลิกาที่เตรียมจากการผสม
เถ้าของลำต้นข้าวโพด (Corn stack ash, CSA, มีปริมาณ SiO2
ร้ อ ยละ 97.904 โดยน้ ำ หนั ก ) และ TEOS ในอั ต ราส่ ว นต่า งๆ
ภายใต้การกวนด้วยแท่งแม่เหล็กอย่างเร็ว ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำสารละลายผสมที่ได้เปลี่ยนใส่
Teflon autoclave และเก็ บ ใส่ ต ู ้ อ บทิ ้ ง ไว้ 24 ชั ่ ว โมงภายใต้
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นำสารละลายเจลที่ได้มากรอง และ
ล้ า งด้ ว ยน้ ำ ปราศจากไอออนจนมี pH เป็ น กลาง จากนั ้ น นำ
ของแข็งสีขาวที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 6 ชั ่ ว โมง กำหนดสั ญ ลั ก ษณ์ ข องตั ว รองรั บ SBA-15 ที่
สังเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้ xCSBA โดยที่ x คือ ร้อยละโดยน้ำหนัก
ของซิลิกาจาก CSA
การเตรี ย มตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า Cu-Al/SBA-15 ตั ว เร่ ง
ปฏิ ก ิ ร ิ ย า Cu-Al/SBA-15 เตรี ย มด้ ว ยเทคนิ ค การจุ ่ ม ชุ บ
(Incipient wetness impregnation) โดยใช้ ส ารละลายคอป
เปอร์ (II) ไนเตรต ไตรไฮเดรตและอะลู ม ิ เ นี ย ม (II) ไนเตรต
โนนะไฮเดรต ในอัตราส่วน Cu-Al เท่ากับ 4 ต่อ 1 ที่ร้อยละ 10,
20 และ 30 โดยน้ำหนัก
3. การวิเคราะห์ตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยา
ผลิตภัณ ฑ์ ที ่ส ัง เคราะห์ไ ด้ ถ ูก นำไปยืน ยัน โครงสร้ า ง
ด้ ว ยเครื ่ อ ง X-Ray diffraction (Phillips, Rigaku TTRAX III)
วิเคราะห์ลักษณะของรูพรุนและการกระจายตัวของอนุภาคโลหะ
ด้วยเครื่อง Transmission spectroscopy (FEI, TECNAI G2 20
S-Twin) วิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะ ขนาดและปริมาตรรูพรุนด้วย
เทคนิคการดูดซับไนโตรเจนด้วยเครื่อง Surface Area and Pore
Size Analyzer (Bel-Japan, Bel sorp mini II) วิ เ คราะห์ ห า
ปริมาณตำแหน่งว่องไวที่เป็นกรดในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่อง
NH3- Temperature-Programmed Desorption (Thermo
Finnigan, 1100) และวิเคราะห์ปริมาณซิลิกาที่มีในเถ้าด้วยเครื่อง
Energy dispersive X-ray fluorescence (Horiba, XGT-5200)
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4. การทดสอบประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า CuAl/SBA-15 ทำการศึกษาด้วยการเปลี่ยนก๊าซไนตริกออกไซด์เป็น
ก๊าซไนโตรเจน โดยทดสอบผ่านเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องชนิด
Packed Bed แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ แสดงดังรูปที่ 1
ทำการรี ดิ วซ์ ตั วเร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ยา (0.200 กรั ม) ด้ วยก๊ า ซ
ไฮโดรเจน 15 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส
ความดัน 1 บรรยากาศ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นลดอุณหภูมิ
ของท่อปฏิกรณ์ให้มีอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ป้อนก๊าซ
พิษจำลองเข้าท่อปฏิกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซไนตริกออกไซด์
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และก๊ า ซมี เ ทน เข้ ม ข้ น 500 และ 1200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ตามลำดั บ ความดั น 1 บรรยากาศ เป็ น เวลา 3 ชั ่ ว โมง ปรั บ
อุณหภูมิการทดสอบปฏิกิริยาในช่วง 350-550 องศาเซลเซียส
จากนั้นป้อนก๊าซออกซิเจนปริมาณ 2% และป้อนก๊าซฮีเลียมเพื่อ
ปรับให้ความเร็วเชิงสเปช (Gas hour space velocity, GHSV)
มีค่า 716 ต่อชั่วโมง ทำการเก็บตัวอย่างแก๊สขาออกทุกๆ 30 นาที
เป็นเวลา 180 นาทีและนำมาตรวจวัดปริมาณของสารตั้งต้นและ
สารผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี (Shimadzu, GC14A) ประกอบด้ ว ยดี เ ทคเตอร์ ช นิ ด TCD (Thermal conductivity detector) และคอลัมน์ชนิด Unibeads C

รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยา

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์ SBA-15 จากเถ้าของลำต้นข้าวโพด
จากการสังเคราะห์ตัวรองรับเมโซพอร์ชนิด SBA-15
โดยใช้เทคนิคโซล-เจล ที่เตรียมจากการผสม CSA และ TEOS ใน
อัตราส่วนต่างๆ พบว่าเกิดสารประกอบที่มีลักษณะทางกายภาพ
เป็นอนุภาคผงละเอียดสีขาว เมื่อทำการยืนยันโครงสร้างด้วย
เทคนิค Low Angle XRD ดังแสดงในรูปที่ 2
จาก XRD Pattern ของ 0CSBA (100% TEOS) พบ
ระนาบจำนวน 3 ระนาบที่แสดงถึงลักษณะของรูพรุนรูปทรงหก
เหลี่ยมของ SBA-15 คือ (100), (110) และ (200) ซึ่งสามารถพบ
ระนาบทั ้ ง สามได้ ใ น SBA-15 ที ่ ม ี ป ริ ม าณ CSA ไม่ ม ากนั ก
(15CSBA และ 25CSBA) ในกรณี ข อง SBA-15 ที ่ ท ำการ

สังเคราะห์โดยมีปริมาณ CSA มากกว่าร้อยละ 25 (35CSBA และ
45CSBA) พบว่า พีคหลักที่ตำแหน่ง 100 มีขนาดความสูงลดลง
และไม่สามารถสังเกตพบพีคที่ตำแหน่ง 110 และ 200 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า SBA-15 ที่สังเคราะห์มีรูพรุนที่มีความเป็นระเบียบ
ลดลง (เขมมาชาติและไพศาล, 2557) ดังนั้น จึงเลือกใช้ 25CSBA
เป็นตัวแทนของตัวรองรับ SBA-15 ต่อไป
เมื่อนำตัวรองรับเมโซพอร์ ชนิด SBA-15 ที่สังเคราะห์
ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Transmission spectroscopy ผลที่ได้
แสดงดังรูปที่ 3 จากรูปที่ 3(ก) เป็นภาพถ่ายของตัวรองรับ SBA15 (0CSBA) พบว่า ตัวรองรับที่เตรียมได้มีลักษณะของรูพรุนเป็น
รูปหกเหลี่ยม (Hexagonal pores) เรียงตัวกันอยู่ มีขนาดของรู
พรุ น ใกล้ เ คี ย งกั น (ประมาณ 10 นาโนเมตร) และความเป็ น
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ระเบี ย บของรู พรุนจะลดลง เมื ่ อใช้ CSA เป็ นแหล่ งของซิลิกา
(25CSBA) ดังแสดงในรูปที่ 3(ข)
2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนักของ
Cu-Al บนตัวรองรับ SBA-15 (25CSBA) ที่เตรียมด้วยเทคนิคการ
จุ่มชุบ ถูกนำไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรของรูพรุน
และขนาดรูพรุนเฉลี่ย ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 เมื่อทำการโหลดโลหะร่วมคอปเปอร์ (II)
และอะลูมิเนียม (II) ลงบน 25CSBA พบว่าพื้นที่ผิวจำเพาะของ
25CSBA ลดลงจาก 268 ตารางเมตรต่อกรัม เป็น 99, 164 และ
140 ตารางเมตรต่อกรัม เมื่อเติมโลหะร่วมจำนวนร้อยละ 10, 20,
30 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของพื้นที่ผิวจำเพาะของ

Research

Cu-Al/25CSBA เป็นผลมาจากโลหะเข้าไปเคลือบหรือปกปิ ดรู
พรุนทำให้พื้นที่และปริมาตรภายในที่ได้จากรูพรุนลดลง ทั้งนี้ เมื่อ
โหลดโลหะ Cu-Al เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็น 20 โดยน้ำหนักมี
ผลทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรของรูพรุนเพิ่มขึ้น (จาก 99
เป็น 164 ตารางเมตรต่อกรัม และจาก 0.2133 เป็น 0.3884 ซีซี
ต่อกรัม ตามลำดับ) อาจเป็นผลมาจากการเติมปริมาณโลหะมาก
เกินพอ ทำให้โลหะเกิดจับตัวกันเองเป็น Cluster และเกิดการ
สร้ า งพื ้ น ที ่ ผ ิ ว และรู พ รุ น ภายใน Cluster (Interstitial void)
เพิ่มขึ้น แต่หากโหลดโลหะในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้
เกิดการหลอมรวมตัวกันของโลหะ ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ผิวจำเพาะ
และปริ ม าตรของรู พ รุ น ลดลง ดั ง เช่ น ในกรณี ข อง 30%CuAl/25CSBA (เขมมาชาติและไพศาล, 2557)

รูปที่ 2 XRD pattern ของ SBA-15 ที่สังเคราะห์จาก CSA

รูปที่ 3 ภาพ TEM ของ (ก) 0CSBA (ข) 25CSBA และ (ค) 20%Cu-Al/25CSBA
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ตารางที่ 1

พื้นที่ผิว ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA

Sample
25CSBA
10%Cu-Al/25CSBA
20%Cu-Al/25CSBA
30%Cu-Al/25CSBA
aคำนวณจาก
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Specific surface area (m2/g)
268
99
164
140

Pore volume (cc/g)
0.5408
0.2133
0.3884
0.3435

Pore size (nm)a
8.1
8.6
9.4
9.8

Desorption isotherm ด้วยวิธี BJH

เมื่อทำการเปรียบเทียบไอโซเทอมของการดูดซับและ
คายซับก๊าซไนโตรเจนระหว่ างตัวรองรับ 25CSBA และตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA (รูปที่ 4) พบว่า ไอโซเทอมที่ได้ทั้งหมด
เป็นไอโซเทอมชนิดที่ 4 (Hysteresis loop) ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่รูพรุนของตัวรองรับมีรูปร่างเป็นโพรงรูปขวดซึ่งพบในวัสดุชนิด
เมโซพอร์ และไอโซเทอมของตัวเร่งปฏิกิริ ยา Cu-Al/25CSBA
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย เนื่องจากมีการจับตัวของโลหะร่วมคอป
เปอร์–อะลูมิเนียม บนตัวรองรับเกิดขึ้น ทำให้ขนาด Hysteresis
loop ลดลง และส่งผลให้ปริมาตรรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาที่

ลดลงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Luan et al. (1999)
เมื ่ อ นำตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า 20%Cu-Al/25CSBA ที่
สังเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคของโลหะ
คอปเปอร์–อะลูมิเนียม แสดงดังรูปที่ 3(ค) จากภาพจะเห็นได้ว่า
อนุภาคของโลหะคอปเปอร์และอะลูมิเนียมมีการกระจายตัวอย่าง
สม่ำเสมอบนตัวรองรับ SBA-15 ส่งผลให้ขนาดของรูพรุนของตัว
รองรั บ SBA-15 ลดลง ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พื ้ น ที ่ ผ ิ ว ของตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา 20%Cu-Al/25CSBA ที่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่า 25CSBA
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

รูปที่ 4 ไอโซเทอมของการดูดซับและคายซับก๊าซไนโตรเจน (ก) 25CSBA (ข) 10%Cu-Al/25CSBA (ค) 20%Cu-Al/25CSBA และ
(ง) 30%Cu-Al/25CSBA
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รูปที่ 5 การกระจายตัวของขนาดรูพรุนของ 25CSBA และ Cu-Al/25CSBA
ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA ก่อน
การรีดิวซ์ ด้วยเทคนิค XRD (ไม่ได้แสดง) พบว่าเมื่อทำการโหลด
โลหะในปริมาณเพิ่มขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA แสดง
พีคของคอปเปอร์ (II) ออกไซด์และคอปเปอร์ (I) ออกไซด์ (Cu2O)
เพิ่มขึ้น และไม่พบพีคของ Al2O3 ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่โลหะ
อะลูมิเนียมเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของตัวรองรับ SBA-15 ได้เป็น
อย่ า งดี หรื อ อาจเกิ ด จากโลหะอะลู ม ิ เ นี ย มมี ค วามเสถี ย ร
ค่อนข้างมากจึงไม่เกิดสารประกอบออกไซด์หลังจากผ่านการเผา
ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับในกรณีของโลหะคอป
เปอร์
การเติมโลหะอะลูมิเนียมในโครงสร้างของตัวรองรับ
เป็นผลทำให้เกิดตำแหน่งว่องไวที่เป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่ม
มากขึ ้ น เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จ ั ย ของ Cabrera-Munguia et al.

(2017) กล่าวว่า การเพิ่มปริมาณของอะลูมิเนียมทำให้ความเป็น
กรดของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น โดยผลจากการวิเคราะห์ปริมาณ
ตำแหน่งว่องไวที่เป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค NH3TPD (รูปที่ 6) พบว่า SBA-15 ไม่พบพีคของการคายซับของ NH3
แสดงว่า SBA-15 ไม่มีความเป็นกรดอยู่ในโครงสร้าง (Li et al.,
2004) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (400 องศาเซลเซียส) พบพีคการคาย
ซับของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/SBA-15 ซึ่งแสดงถึงความเป็นกรด
แบบบรอนเสตด (Brönsted acid) (Zhu et al., 2016) เมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้น (ประมาณ 500 และ 750 องศาเซลเซียส) พบการ
คายซั บ ของ NH3 จำนวนเล็ ก น้ อ ย แสดงถึ ง ความเป็ น กรดที่
แข็งแรงมากจำนวนเล็กน้อยในตัวอย่างที่มีการโหลดโลหะ Cu
และโลหะร่วม Cu-Al โดยเมื่อคำนวณจำนวนพื้นผิวที่เป็นกรด
ทั้งหมดของ 20%Cu-Al/25CSBA มีค่า 776.40 μmol/g

รูปที่ 6 NH3-TPD ของตัวเร่งปฏิกิริยา
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3. การทดสอบประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
ทำการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา CuAl/25CSBA ด้วยปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซ
ไนโตรเจน โดยทดสอบปฏิกิริยาผ่านเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ชนิด Packed bed ดังแสดงแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ในรูปที่ 1
และผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 7 และ 8
เมื่อพิจารณาค่าการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์
เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA ที่มีร้อยละของโลหะร่วม
เท่ า กั บ 10 20 และ 30 โดยน้ ำหนั ก (รู ป ที ่ 7) พบว่ า ตั วเร่ ง
ปฏิกิริยาทั้งสามชนิดมีแนวโน้มค่าการแปลงผันของก๊าซไนตริก
ออกไซด์คล้ายคลึงกั น คือเกิดปฏิกิ ริ ยาเพิ ่มขึ ้นในช่ วงการเริ่ ม
ปฏิกิริยาจนถึงนาทีที่ 30 หลังจากนั้นค่าการแปลงผันของก๊าซ
ไนตริกออกไซด์มีค่าค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการทำปฏิกริ ิยา
180 นาที (3 ชั่วโมง) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ให้ค่าการแปลงผันของ
ก๊ า ซไนตริ กออกไซด์ สู งสุ ดคือ 20%Cu-Al/25CSBA มี ค ่ า เฉลี่ย
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 93.17 ในขณะที ่ ต ั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย า 10%CuAl/25CSBA และ 30%Cu-Al/25CSBA มี ค ่ า การแปลงผั น ของ
ก๊ า ซไนตริ ก ออกไซด์ เ ฉลี ่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 71.21 และ 57.07
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ตามลำดับ การโหลดโลหะลงไปในตัวรองรับเป็นการเพิ่มพื้นที่
ว่องไวให้กับตัวรองรับทำให้สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดี จะเห็นได้ว่า
การโหลดโลหะปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนักให้ค่าการแปลงผัน
ของก๊าซไนตริกออกไซด์สูงกว่าการโหลดโลหะร้อยละ 10 โดย
น้ ำ หนั ก ซึ ่ ง พบว่ า การโหลดโลหะคอปเปอร์ ที่ ร ้ อ ยละ 20 โดย
น้ำหนักนั้นเพียงพอแล้วต่อการรีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์ ทั้งนี้
การโหลดโลหะในปริมาณที่มากเกินไป (ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก)
นั้น ทำให้ค่าการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์มีค่าลดลงด้วย
ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
Cu-Al บนตัวรองรับ SBA-15 (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้
ทดสอบการเร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าของตั ว รองรั บ 25CSBA และตั ว เร่ ง
ปฏิ ก ิ ร ิ ย า 20%Cu/25CSBA ด้ ว ยสภาวะเดี ย วกั บ 20%CuAl/25CSBA พบว่าไม่เกิดปฏิกิริยาการรีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์
เป็นก๊าซไนโตรเจนในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากความเป็น
กรดจากการเติ มโลหะอะลู มิ เนี ย มในโครงสร้ า งของตั วรองรับ
SBA-15 ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มีผลโดยตรงต่อปฏิกิริยาการ
รีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์

รูปที่ 7 ร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ก๊าซมีเทนเป็นตัวรีดิวซ์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Al/25CSBA
เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์เมื่อทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ (รูปที่ 8) พบว่า เมื่อเพิ่ม
อุ ณ หภู ม ิ ใ นการทำปฏิ ก ิ ร ิ ย า ค่ า ร้ อ ยละการแปลงผั น ของก๊ า ซ
ไนตริกออกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้น แต่หากใช้สภาวะที่อุณหภูมิสูงมาก
เกินไป (มากกว่า 550 องศาเซลเซียส) จะเกิดการเผาไหม้ของก๊าซ
มี เทนอย่ า งรวดเร็ ว และส่ ง ผลให้ ส ู ญเสี ย ตั ว รี ด ิ ว ซ์ ก ๊ า ซไนตริ ก -

ออกไซด์ ทำให้ร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์ลดลง
(Liu et al., 2013) อีกเหตุผลหนึ่งคือ การออกแบบปฏิกิริยานี้
เพื ่ อให้ ส ามารถนำไปประยุ กต์ ใช้ก ั บ อุต สาหกรรมจริ ง หากใช้
อุณหภูมิที่สูงกว่านี้จะไม่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อื่นใดเลย
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รูปที่ 8 ร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ก๊าซมีเทนเป็นตัวรีดิวซ์ ด้วย 20%Cu-Al/25CSBA ที่อุณหภูมิ 350 – 550
องศาเซลเซียส
หากพิจารณาแนวโน้มของร้อยละการแปลงผันของก๊าซ
ไนตริกออกไซด์ที่เวลาต่างๆ พบว่าในช่วงเวลาแรกของการทำ
ปฏิกิริยา CuO ในตัวเร่งปฏิกิริยาได้ถูกออกซิไดซ์เป็นคอปเปอร์
ที่ว่องไวในรูป Cu(I) โดยออกซิเจนที่ถูกป้อนเข้าไปในระบบ ทำให้
ในช่วงเวลาแรกๆ ปฏิกิริยายังดำเนินไปได้ไ ม่ดีนัก เมื่อตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปแบบที่ว่องไวแล้วจึงทำให้ปฏิกิริยาดำเนินไปได้
มาก (Intana et al., 2015) ทำให้ค่าร้อยละการแปลงผันของก๊าซ
ไนตริกออกไซด์สูงที่สุดที่เวลา 30 นาทีในทุกๆ สภาวะการทำ
ปฏิกิริยา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง ร้อยละการแปลง
ผันของก๊าซไนตริกออกไซด์มีค่าลดลง และหลังจากนั้นค่อนข้าง
คงที่ ซึ่งการลดลงของร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออก
ไซด์เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดการสูญเสียตำแหน่งที่
ว่องไว โดยทั่วไปแล้ว ปฏิกิริยารีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์จะเกิด
น้ ำ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า งเคี ย ง ซึ ่ ง น้ ำ ที ่ เ กิ ด นี ้ ส ่ ง ผลโดยตรงกั บ
ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา แต่อย่างไรก็
ดี จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์จาก
การทดลองนี้ มี แนวโน้ มลดลงเพี ยงช่วงแรกและหลังจากนั ้ น มี
แนวโน้มค่อนข้างคงที่ เนื่องจากโครงสร้างของตัวรองรับ SBA-15
นั้นมีความเสถียรมาก สามารถคงสภาพได้แม้จะมีไอน้ำอยู่ ใน
ระบบก็ตาม (Kim et al., 2008)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเพื่อหาวัสดุธรรมชาติเพื่อมาใช้ทดแทน
แหล่งซิลิกา โดยเมื่อนำลำต้นข้าวโพดมาผ่านขั้นตอนการสกัด
พบว่ามีปริมาณซิลิกาสูงถึงร้อยละ 98 โดยน้ำหนักและสามารถ
นำมาใช้ ท ดแทนแหล่ ง ซิ ล ิ ก าจาก TEOS ในการสั ง เคราะห์

ตัวรองรับเมโซพอร์ SBA-15 ได้ร้อยละ 25 โดยตรงไม่ต้องผ่าน
กระบวนการเตรียมให้เป็นสารละลายก่อนนำมาใช้ เมื่อทำการ
โหลดโลหะร่วมคอปเปอร์-อะลูมิเนียม ชี้ให้เห็นได้ว่า เกิดการ
กระจายตัวของโลหะร่วมบนตัวรองรับเมโซพอร์ SBA-15 ได้ดี ซึ่ง
การใช้ 20%Cu-Al/25CSBA เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าในปฏิ ก ิ ร ิ ย า
รีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์ด้วยก๊าซมีเทน ที่สภาวะการทดลอง
ความดันบรรยากาศและ อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
3 ชั่วโมง พบว่าให้ค่าการแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 93.17 นอกจากนั้นยังพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา CuAl/25CSBA มีแนวโน้มในการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากให้ค่า
การแปลงผันของก๊าซไนตริกออกไซด์ค่อนข้างคงที่
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