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การวิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาโดยเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิ 

Characterization of Catalyst 

by Temperature-Programmed Technique 
อาทิตย อัศวสุขี1 

 

บทคัดยอ 

แมวาการศึกษาตัวเรงปฏิกิริยาจะดําเนินมาอยางตอเน่ืองมากกวา 20 ป แตความเขาใจถึงการ

เปล่ียนแปลงของตัวเรงปฏิกิริยาระหวางการเรงปฏิกิริยาเคมี และขั้นตอนการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยายังมีอยูอยาง

จํากัด โดยประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยา การดําเนินไปของปฏิกิริยา และการเลือกสรรผลิตภัณฑจะมีความแตกตาง

กันขึ้นกับชนิดของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใช เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเปนเทคนิคซ่ึงมีศักยภาพที่สามารถใชศึกษา

คุณลักษณะ และประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาได  บทความน้ีจะไดบรรยายถึงเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิซ่ึง

ประกอบไปดวยเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการคายซับ เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

คายซับของไอโซ-โพรพิลามีน เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการรีดักชัน เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิ

เพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยา เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการเกิดขึ้นของไฮโดรเจน เทคนิคการ

โปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการเกิดออกซิเดชัน และเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการเกิด 

ซัลไฟเดชัน 
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ABSTRACT 

Although the catalyst has been studied for over 20 years, the understanding of the 

altering of catalyst during the reaction and also preparation are rather limited. It has been shown 

that different catalytic activities and the reaction pathway, and hence product selectivity are 

pronounced when different catalysts are introduced. The temperature-programmed technique 

can be used a potentially tool in order to study the characteristic and catalytic activity. The 

temperature-programmed technique including temperature-programmed desorption (TPD), 

temperature-programmed desorption of adsorbed i-propylamine (IPA-TPD), temperature-

programmed reduction (TPR), temperature-programmed reaction (TPRx), temperature-

programmed hydrogen evolution (TPHE), temperature-programmed oxidation (TPO), and 

temperature-programmed sulfidation (TPS) are focused on this article. 
 

คําสําคัญ: การวิเคราะห  ตัวเรงปฏิกิริยา  เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิ 

Keywords: Characterization, Catalyst, Temperature-programmed technique 
 

บทนํา 

การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในกระบวนการ

อุตสาหกรรมเปนส่ิง จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา

ประเทศ เน่ืองจากตัวเรงปฏิกิริยามีบทบาทสําคัญใน

การผลิตเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑเคมี โดยสามารถลด

ปริมาณของเสีย และใชพลังงานที่ต่ําลงในกระบวนการ

ผลิต ดังน้ันนักวิจัยจึงไดบุกเบิกงานวิจัยทางดานการ

ออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา การศึกษาโครงสราง และ

กลไกในการเรงปฏิกิริยาจนทําใหงานวิจัยทางดานน้ี

กาวหนามาเปนลําดับ ปจจุบันจึงมีตัวเรงปฏิกิริยาชนิด

ใหม ๆ ถูกเตรียมข้ึนมาเปนจํานวนมาก การศึกษา

คุณลักษณะและความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของ

ตัวเรงปฏิกิริยาจึงมีความสําคัญ เทคนิคการโปรแกรม

อุณหภูมิเปนเทคนิคหน่ึงที่มีศักยภาพเปนอยางยิ่งในการ

วิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงสามารถใชศึกษาตําแหนงที่

วองไว กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปล่ียนแปลงของ

ตัวเรงปฏิกิริยาเม่ือถูกปรับสภาพ และระหวางการเรง

ปฏิกิริยา รวมถึงเสถียรภาพ และการเส่ือมสภาพของ

ตัวเรงปฏิกิริยา 

 

หลักการเบื้องตนของเทคนิคการโปรแกรม

อุณหภูม ิ

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเปนการวัดการ

เปล่ียนแปลงสมบัติทั้งทางกายภาพ และทางเคมีของ

ตัวเรงปฏิกิริยา รวมถึงสารที่มีอันตรกิริยากับตัวเรง

ปฏิกิริยา เชน ตัวถูกดูดซับ (adsorbate) หรือสารตั้ง

ตนในการทดสอบปฏิ กิ ริยา เคมี  โดยติดตามการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตามอุณหภูมิที่โปรแกรมไว เชน 

ปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกใชไปในการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน 

ปริมาณสารที่ถูกคายซับ (desorption) ชนิดของ

ผลิตภัณฑที่ เ กิดจากปฏิ กิริ ย า เคมี  เปนตน  ซ่ึ ง มี

รายละเอียดที่แตกตางกัน ดังจะไดกลาวตอไป 
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สวนประกอบ เค ร่ืองมื อของ เทคนิคการ

โปรแกรมอุณหภูม ิ

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบเครื่องมือของ

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิซ่ึงประกอบดวยแกสชนิด

ตาง ๆ (1)-(5) ที่ใชทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาโดยสามารถ

เลือกใชไดตามความเหมาะสม แกสที่ออกจากถังจะถูก

ควบคุมอัตราการไหลดวยเครื่องควบคุมอัตราการไหล 

(6) กอนจะถูกสงผานไปยังวาลว (7) ซ่ึงสามารถเลือกให

เขาทอปฏิกรณ (9) โดยตรงหรือใหผานทิ้งไป (14) (โดย

การปรับวาลว) หรืออาจเลือกใหแกสผานเครื่องแกว

ชวยใหเกิดไออ่ิมตัว (8) โดยเครื่องแกวน้ีจะใสสารท่ีใช

ทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาซ่ึงระเหยงายเพื่อใหเกิดการดูด

ซับในตัวเรงปฏิกิริยา ในกรณีที่สารตัวอยางที่ใชทดสอบ

ตัวเรงปฏิกิริยาระเหยยากอาจใชการปอนดวยเข็มฉีดยา

โดยตรงจากตําแหนงท่ี (13) โดยปกติทอปฏิกรณนิยม

ทําดวยควอตซซ่ึงเปนวัสดุท่ีทนอุณหภูมิสูงและเฉื่อยตอ

ปฏิกิริยา โดยจะบรรจุตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชศึกษาในทอ 

ซ่ึงก้ันดวยใยควอตซ หรือเศษควอตซเพื่อใหตัวเรง

ปฏิกิริยาสามารถบรรจุอยูในทอปฏิกรณได และทอ

ปฏิกรณน้ีจะวางไวในเตาเผา (10) ซ่ึงสามารถควบคุม 

หรือโปรแกรมอุณหภูมิได สารที่ออกจากทอปฏิกรณจะ

ถูกตรวจวัดดวยตัวตรวจวัด (11) ชนิดตาง ๆ เชน ตัว

ต ร ว จ วั ด ช นิ ด แ ม ส ส เ ป ก โ ต ร มิ เ ต อ ร  (mass 

spectrometer; MS) ตัวตรวจวัดชนิดไอออไนซดวย

เปลวไฟ (flame ionization detector; FID) หรือตัว

ต ร ว จ วั ด ช นิ ด ก า ร นํ า ค ว า ม ร อ น  (thermal 

conductivity detector; TCD) Liu et al. (2005) 

และจะถูกประมวลผลออกมา (12) 

 

ชนิดของเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูม ิ

1) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการคาย

ซับ (temperature-programmed desorption; 

TPD) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

คายซับ เปนเทคนิคที่ ใ ช เพื่ อทดสอบอันตร กิริ ย า 

(interaction) ระหวางตัวถูกดูดซับซ่ึงเปนแกสและตัว

ดูดซับ (adsorbent) ซ่ึงคือตัวเรงปฏิกิริยา ถาตัวเรง

ปฏิกิริยามีตําแหนงที่วองไว (active sites) เปนตําแหนงกรด 

 

 
รูปท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงสวนประกอบเครื่องมือของเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิ (ปรับปรุงจาก Buzek and 

Lnenickova (2010)) (1)-(5) แกสชนิดตาง ๆ ที่ใชทดสอบตัวเรงปฏิกิริยา เชน อากาศหรือออกซิเจน 

(Air/O2), ไฮโดรเจน (H2), (6) เครื่องควบคุมอัตราการไหลของแกส (mass flow controller), (7) วาลว

ชนิด 10 ชอง, (8) เครื่องแกวบรรจุสารที่ใชทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาและทําใหเกิดไออ่ิมตัว (saturator), (9) 

ทอปฏิกรณควอตซ, (10) เตาเผา, (11) ตัวตรวจวัด (detector), (12) หนวยประมวลผล (13) เข็มฉีดสาร

ตัวอยางที่ใชทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาโดยการพาของแกส, (14) ทางออกของแกส 
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สารที่ ใชเปนตัวถูกดูด ซับจะมีสมบัติ เปนเบส เชน 

แอมโมเนีย (ปกติใชแอมโมเนียความเขมขน 5-10 

เปอรเซ็นตในแกสฮีเลียม) ซ่ึงอาจเรียกเทคนิคน้ีวา 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการคายซับ

แอมโมเนีย (NH3-TPD) ในกรณีที่ตั วเรงปฏิกิริยามี

ตําแหนงที่วองไวเปนตําแหนงเบส สารที่ใชเปนตัวถูกดูด

ซับจะมีสมบัติเปนกรด เชน คารบอนไดออกไซด (ปกติ

ใชคารบอนไดออกไซดความเขมขน 1-5 เปอรเซ็นตใน

แกสฮีเลียม) ซ่ึงอาจเรียกเทคนิคน้ีวา เทคนิคการ

โ ป ร แ ก ร ม อุ ณ ห ภู มิ เ พื่ อ ท ด ส อ บ ก า ร ค า ย ซั บ

คารบอนไดออกไซด (CO2-TPD) พื้นที่ใตพีคที่แสดงการ

คายซับ จะแสดงถึงปริมาณของตําแหนงที่วองไวของ

ตัวเรงปฏิกิริยา และอุณหภูมิท่ีเกิดการคายซับจะแสดง

ถึงประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการคายซับสามารถทําไดโดย ขั้นตอนแรก

ตัวเร งปฏิ กิริยาจะถูกใหความรอน (อุณหภู มิตาม

ตองการ) เพื่อทําความสะอาดพื้นผิว ในขั้นตอนน้ีอาจใช

แกสเฉื่อย หรือถาตองการปรับสภาพตัวเรงปฏิกิริยา 

(treatment) เชน การออกซิเดชัน (oxidation) ก็อาจ

ใ ช อ า กาศ  (หรื อออ ก ซิ เ จ น )  หรื อก าร รี ดั ก ชั น 

(reduction) ก็อาจใชแกสไฮโดรเจนเปนแกสตัวพา 

(อัตราการไหลของแกส 30-50 มิลลิลิตรตอนาที) 

จากน้ันตัวเร งปฏิ กิริยาจะถูกทําให เย็นลงภายใต

บรรยากาศของแกสเฉื่อย (หรือแกสท่ีตองการ) จากน้ัน

จะผานแกสที่มีสวนผสมของตัวถูกดูดซับไปยังตัวเรง

ปฏิกิริยาจนเกิดการอ่ิมตัว (ปกติทิ้งไวประมาณ 3 

ช่ัวโมง) เปล่ียนแกสที่ผานตัวเรงปฏิกิริยาเปนแกสเฉื่อย

เพื่อกําจัดตัวถูกดูดซับในสวนท่ีมากเกินพอ ใหคงเหลือ

เฉพาะแกสที่เกิดอันตรกิริยาที่อุณหภูมิที่ใชในการดูดซับ 

ตรวจสอบสัญญาณจนกระทั่ ง สัญญาณคงที่  เพิ่ ม

อุณหภูมิตามโปรแกรมที่ตองการเพื่อศึกษาการคายซับ 

(อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10-20 องศาเซลเซียสตอนาที) 

โดยใชตัวตรวจวัดชนิดการนําความรอน หรือตัว

ตรวจวัดชนิดแมสสเปกโตรมิเตอรขึ้นกับชนิดของสารที่

เปนตัวถูกดูดซับ 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวเปนกรด 

ซีโอไลตเปนสารประกอบอลูมิโนซิลิเกตที่มี

ซิลิกอนและอลูมิเนียมเปนสวนประกอบ โดยอลูมิเนียม

ในโครงสรางของซีโอไลตเปนเตตระฮีดรอล ทําใหมี

ประจุลบเกิดขึ้น และมีไอออนประจุบวกสําหรับทํา

หนาที่ดุลประจุ (charge balancing cation) ซ่ึงใน

กรณีของ HZSM-5 คือ กรดบรอนสเตด (Brønsted 

acid site; Si–OH–Al) ปกติซีโอไลตชนิด HZSM-5 

จะแสดงพีคของการคายซับแอมโมเนียใน 2 ชวง

อุณหภูมิ ชวงแรกอุณหภูมิ 50-200 องศาเซลเซียส 

แสดงการดูดซับทางฟสิกส (physisorption) เกิดขึ้น

เน่ืองจากหมูไซลานอล (Si-OH) ของซีโอไลต หรือจาก

โครงสรางที่ ไมสมบูรณ  (non-zeolitic impurity) 

ในชวงที่สองอุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซียส แสดง

การดูดซับทางเคมี (chemisorption) เกิดขึ้นเน่ืองจาก

ตําแหนงกรดบรอนสเตด 

จากรูปที่ 2a ตัวเรงปฏิกิริยา 3AgHZSM-

5(11) และ 3AgHZSM-5(28) ที่ไดรับการแลกเปล่ียน

ซิลเวอรไอออนในปริมาณที่เทากัน (~ 3 เปอรเซ็นตโดย

นํ้าหนัก) บนซีโอไลต HZSM-5 ที่มีอัตราสวนซิลิกอนตอ

อลูมิเนียมเปน 11 และ 28 ตามลําดับ แสดงพีคของ

การคายซับแอมโมเนียในหลายชวงอุณหภูมิ (เม่ือทํา

การวิเคราะหพีคดวยเทคนิคเกาสเซียน (Gaussian 

deconvolution) (รูปที่ 2b-c) โดยปรากฏพีคของการ

คายซับที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียสซ่ึง

เกิดขึ้นเน่ืองจากการเติมแตงซิลเวอร (ทําหนาที่เปนกรด

ลิวอิส (Lewis acid site)) ในซีโอไลต รวมกับการคาย

ซับซ่ึ งเ กิดขึ้ นเ น่ืองจากตําแหนงกรดบรอนสเตด 

นอกจากน้ีปริมาณการคายซับของแอมโมเนียบนตัวเรง
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ปฏิกิริยา AgHZSM-5(11) จะมีคามากกวาเน่ืองจากมี

ตําแหนงกรดที่วองไวมากกวาสอดคลองกับคาอัตราสวน

ซิลิกอนตออลูมิเนียมของซีโอไลตที่มีคาต่ํากวา 

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาเทคนิคการ

โปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการคายซับแอมโมเนีย 

สามารถใชแสดงอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวถูกดูดซับ 

(แอมโมเนีย) ไดทั้งตําแหนงกรดบรอนสเตด และ

ตําแหนงกรดลิวอิสพรอมทั้งเปรียบเทียบปริมาณของ

ตําแหนงที่วองไว และความแรงของตําแหนงกรด (acid 

strength) ไดอีกดวย 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวเปนเบส 

จากรูปที่ 3a ตัวเรงปฏิกิริยา Pd/Al2O3 ที่

ไมไดรับการเติมแตงแคลเซียม และรูปที่ 3b ตัวเรง

ปฏิกิริยา Pd/Al2O3 ซ่ึงไดรับการเติมแตงแคลเซียม 

(เติมแตงแคลเซียมลงบนอลูมินาดวยวิธีการฝงตัวกอนท่ี

จะเติมแตง  Pd) ในปริมาณ 0.06 เปอร เ ซ็นต โดย

นํ้าหนัก (Pd-Ca(0.06)/Al2O3) จะปรากฏพีคของการ

คายซับของคารบอนไดออกไซดที่ทําหนาที่เปนตัวถูกดูด

ซับที่อุณหภูมิต่ํา (~ 350 เคลวิน) ซ่ึงเกิดขึ้นเน่ืองจาก

อันตรกิริยาระหวางคารบอนไดออกไซดกับตําแหนงเบส

ของไฮดรอกซิลของอลูมินา (basic hydroxyl groups 

of alumina) แตเม่ือมีการเติมแตงแคลเซียมในปริมาณ

ที่สูงขึ้น คือ 0.50 และ 0.93 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

( รู ป ที่  3c-d) พ บ ว า พี ค ข อ ง ก า ร ค า ย ซั บ

คารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิต่ําเกิดการเล่ือน (shift) 

โดยปรากฏที่อุณหภูมิประมาณ 360 เคลวิน และมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังพบพีคของการคายซับของ

คารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิสูงขึ้น (~ 550 เคลวิน) 

ซ่ึง เ กิดขึ้นเ น่ืองจากการเติมแตงแคลเ ซียมซ่ึงเปน

ตํ า แ ห น ง เ บ ส ซ่ึ ง มี อั น ต ร กิ ริ ย า ที่ สู ง กั บ

คารบอนไดออกไซด โดยปริมาณของการคายซับของ

คารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ

ปริมาณของแคลเซียมที่ถูกเติมแตงลงในตัวเรงปฏิกิริยา 

Pd/Al2O3 ที่เพิ่มขึ้น 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

คายซับเปนเทคนิคที่จะแสดงถึงอันตรกิริยาระหวางตัว

ถูกดูดซับและตัวดูดซับโดยพิจารณาจากอุณหภูมิที่เกิด

การคายซับ สวนปริมาณตําแหนงที่วองไวของตัวเรง

ปฏิกิริยาจะพิจารณาไดจากปริมาณของการคายซับ 

(พื้นที่ ใตพีค) อยางไรก็ตามอันตรกิริยาดังกลาวอาจ

เกิดขึ้นเน่ืองจากการดูดซับชนิดหลายช้ัน (multilayer 

adsorption) ทําใหไมสามารถคํานวณปริมาณของ

ตําแหนงที่วองไวไดอยางถูกตอง 
 

 
รูปท่ี 2 โปรไฟล NH3-TPD ของตัวเรงปฏิกิริยา (a) 3AgHZSM-5(11) และ 3AgHZSM-5(28) (b) 3AgHZSM-

5(11) ที่ทําการวิเคราะหพีคดวยเทคนิคเกาสเซียน และ (c) 3AgHZSM-5(28) ที่ทําการวิเคราะหพีคดวย

เทคนิคเกาสเซียน (Ausavasukhi et al., 2008) 
 



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 43บทความบทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 1 43 

 

 

 
รูปท่ี 3 โปรไฟล CO2-TPD ของตัวเรงปฏิกิริยา; (a) undoped Pd/Al2O3, (b) Pd-Ca(0.06)/Al2O3, (c) Pd-

Ca(0.50)/Al2O3, (d) Pd-Ca(0.93)/Al2O3 (Scire et al., 1998) 
 

2) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพ่ือทดสอบการคาย

ซั บ ข อ ง ไ อ โ ซ -โ พ ร พิ ล า มี น  (temperature-

programmed desorption of adsorbed  

i-propylamine; IPA-TPD) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

คายซับของไอโซ-โพรพิลามีน ((CH3)2CHNH2) เปน

เทคนิคที่ใชเพื่อวิเคราะหหาปริมาณกรดบรอนสเตด 

แมวาจะมีช่ือวาการคายซับ แตแทจริงแลวเปนการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีของไอโซ-โพรพิลามีนบนตําแหนง

กรดบรอนสเตด เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑเปนแกสโพรพิลีน 

(propylene; C3H6) และแอมโมเนีย ตัวเรงปฏิกิริยาที่มี

ตําแหนงกรดบรอนสเตดที่มีความแรงสูง (high acid 

strength) จะสามารถทําให ไอโซ -โพรพิลามีน

เกิดปฏิกิริยาไดที่อุณหภูมิต่ํา และปริมาณของผลิตภัณฑ

ที่เกิดขึ้นสามารถนําไปคํานวณปริมาณของกรดบรอน-

สเตดไดโดยตรง การทดลองเทคนิคการโปรแกรม

อุณหภูมิเพื่อทดสอบการคายซับของไอโซ-โพรพิลามีน

สามารถทําไดโดย ขั้นตอนแรกจะทําความสะอาดพื้นผิว 

หรือปรับสภาพตัวเรงปฏิกิริยา (ตามการออกแบบการ

ทดลอง) จากน้ันตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกทําใหเย็นลง และ

ฉีดไอโซ-โพรพิลามีนในตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ํา 

(ปกติที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) ในปริมาณที่มาก

เกินพอ จากน้ันจะผานแกสเฉื่อยเขาไปในตัวเร ง

ปฏิกิริยาเพื่อกําจัดไอโซ-โพรพิลามีนที่มากเกินพอ ให

คงเหลือเฉพาะที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงเกิดการดูดซับ

บนตําแหนงกรดบรอนสเตด  ตรวจสอบสัญญาณ

จนกระทั่งสัญญาณคงที่ เพิ่มอุณหภูมิตามโปรแกรมที่

ตองการเพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาโดยใชตัวตรวจวัด

ชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร 

จากรูปที่ 4 พบวาตําแหนงกรดบรอนสเตดที่

แรงสามารถเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนไอโซ-โพรพิลามีนได

ที่อุณหภูมิประมาณ 350 องศาเซลเซียส (พีคที่ปรากฏที่

อุณหภูมิต่ํากวา 350 องศาเซลเซียสเกิดจากการคายซับ

ของไอโซ-โพรพิลามีน) 
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รูปท่ี 4  โปรไฟล IPA-TPD ของตัวเรงปฏิกิริยา; (a) HZSM-5, (b) red-1Ga/HZSM-5, (c) red-3Ga/HZSM-5, 

(d) 3Ga/HZSM-5, และ (e) st-3Ga/HZSM-5 (Ausavasukhi et al., 2009) 
 

โดย 3Ga/HZSM-5 (มีการเติมแตงแกลเลียม 

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) (รูปที่ 4d) ใหปริมาณกรดที่

ใกลเคียงกับ HZSM-5 (รูปที่ 4a) ท่ีทําหนาท่ีเปนวัสดุ

รองรับ ทั้ง น้ีเน่ืองจากแกลเลียมที่ เติมแตงเขาไปบน 

ซีโอไลตสวนใหญจะอยูในรูปของออกไซด (เชน Ga2O3) 

จึงไมสงผลตอปริมาณกรดบนซีโอไลต แตเม่ือนําตัวเรง

ปฏิกิริยาที่ ไดรับการเติมแตงแกลเลียมไปผานการ

รีดักชันดวยไฮโดรเจน (red-1Ga/HZSM-5 และ red-

3Ga/HZSM-5 ซ่ึงมีการเติมแตงแกลเลียม 1 และ 3 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตามลําดับ) (รูปที่ 4b-c) พบวา

ปริมาณของกรดบรอนสเตดจะลดต่ําลง เน่ืองจาก

แกลเลียมออกไซดเกิดการรีดักชันเปนแกลเลียมไอออน 

(เชน Ga+) และแกลเลียมไอออนน้ีจะสามารถ

แลกเปล่ียนตําแหนงกรดบรอนสเตด ทําใหปริมาณ

กรดบรอนสเตดมีคาลดลง โดยปริมาณกรดที่ลดลงน้ี

สอดคลองกับปริมาณการเติมแตงของแกลเ ลียม 

กลาวคือ red-3Ga/HZSM-5 < red-1Ga/HZSM-5 < 

HZSM-5 สวนในกรณีของตัว เ ร งปฏิ กิริ ยา  st-

3Ga/HZSM-5 (รูปที่ 4e) ซ่ึงเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ผาน

การปรับสภาพดวยไอนํ้า (steaming) จะมีปริมาณกรด

ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากนํ้าสามารถทําปฏิกิริยากับแกลเลียม

เกิดเปน GaO(OH) ซ่ึงเปนตําแหนงกรดชนิดใหม หรือ

ตําแหนงกรดที่เกิดเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการแทรกตัวของ

แกลเลียมในโครงสรางของซีโอไลต (Si–OH–Ga) 

(Ausavasukhi and Sooknoi, 2009) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

คายซับของไอโซ-โพรพิลามีนสามารถใช วิเคราะห

ปริมาณกรดบรอนสเตดของตั วเร งปฏิ กิริ ยาโดย

พิจารณาไดจากพื้นที่ใตพีคของโพรพิลีน (ผลิตภัณฑของ

ปฏิกิริยา)  และความแรงของกรดบรอนสเตดโดย

พิจารณาจากอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยา 
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3) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการรีดักชัน 

(temperature-programmed reduction; TPR) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

รีดักชันเปนเทคนิคที่ใชเพื่อทดสอบการรีดักชันของ

ตัวเรงปฏิกิริยามีตําแหนงที่วองไวเปนโลหะไอออน หรือ

โลหะออกไซด ซ่ึง มีสถานะออกซิเดชัน (oxidation 

state) สูง แกสไฮโดรเจนท่ีผานไปยังตัวเรงปฏิกิริยาจะ

รีดิวซโลหะไอออน และ/หรือโลหะออกไซดในตัวเรง

ปฏิกิริยาใหมีสถานะออกซิเดชันลดลง พีคที่แสดง

อุณหภูมิของการรีดักชัน จะชวยใหทราบถึงสภาวะที่

เหมาะสมสําหรับการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา (ในกรณีที่

ตองการเตรียมตําแหนงที่วองไวเปนโลหะ ) รวมถึง

สามารถแสดงสปชีสของตําแหนงท่ีวองไว ซ่ึงสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา 

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการรีดักชันสามารถทําไดโดย ขั้นตอนแรก

ตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกใหความรอนภายใตบรรยากาศ

ของอากาศ (หรือออกซิเจน) เพื่อทําใหตําแหนงที่

ตองการทดสอบการรีดักชันอยูในรูปออกไซด หรือมี

สถานะออกซิเดชันสูง หรือแกสเฉื่อยเม่ือตองการ

ทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาในสภาวะปกติ และเพื่อเปนการ

ทําความสะอาดพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยา จากน้ันตัวเรง

ปฏิกิริยาจะถูกทําใหเย็นลง (ปกติที่อุณหภูมิ 50 หรือ 

100 องศาเซลเซียส) ภายใตบรรยากาศของแกสเฉื่อย 

จากน้ันจะผานแกสไฮโดรเจน (ปกติจะใชไฮโดรเจน

ความเขมขน 2-7 เปอรเซ็นตในแกสอารกอน) ซ่ึงทํา

หนาที่เปนตัวรีดิวซไปยังตัวเรงปฏิกิริยา ตรวจสอบ

สัญญาณจนกระทั่งสัญญาณคงที่ เพิ่มอุณหภูมิตาม

โปรแกรมที่ตองการเพื่อศึกษาการรีดักชัน ปฏิกิริยา

รีดักชันที่เกิดขึ้นทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนนํ้า ดังน้ันจึง

ตองทําการดักจับ (trap) นํ้าดวยไอของไนโตรเจนเหลว 

(อุณหภู มิ  -70 องศาเซลเ ซียส )  หรืออะซีโตน/

นํ้าแข็งแหง (อุณหภูมิ -78 องศาเซลเซียส) ปริมาณของ

ไฮโดรเจนที่เหลือจากการรีดักชันจะถูกวิเคราะหดวยตัว

ตรวจวัดชนิดการนําความรอน (ในกรณีของการใช

แมสสเปกโตรมิเตอรเปนตัวตรวจวัด ไมจําเปนตองมี

การดักจับนํ้าเพราะตัวตรวจวัดน้ีสามารถแยกความ

แตกตางระหวางนํ้าและไฮโดรเจนได) 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวเปนโลหะไอออน 

จากรูปที่  5 แสดงการรีดักชันของตัวเรง

ปฏิกิริยา AgHZSM-5(11) และ AgHZSM-5(28) ที่

ไดรับการแลกเปล่ียนซิลเวอรไอออนในปริมาณที่เทากัน

บน HZSM-5 ที่มีอัตราสวนซิลิกอนตออลูมิเนียมเปน 

11 และ 28 ตามลําดับ พบวาการใชไฮโดรเจนเพื่อการ

รีดักชัน (H2 consumption) เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 220 

องศาเซลเซียสทั้งตัวเรงปฏิกิริยา AgHZSM-5(11) และ 

AgHZSM-5(28) ซ่ึงเปนพีคของการรีดักชันซิลเวอร

ไอออน (Ag+) ที่ทําหนาที่เปนไอออนสําหรับดุลประจุ

ของซีโอไลตเปนซิลเวอรแคตไอออนิคคลัสเตอร (Ag 

cationic clusters; Agn
+) และพีคการรีดักชันที่สอง

เกิดขึ้นที่ 457 องศาเซลเซียสสําหรับตัวเรงปฏิกิริยา 

AgHZSM-5(11) และที่อุณหภูมิ 485 องศาเซลเซียส

สําหรับตัวเรงปฏิกิริยา AgHZSM-5(28) ซ่ึงเปนพีคของ

การรีดักชันซิลเวอรแคตไอออนิคคลัสเตอรเปนโลหะซิล

เวอร (Ag metallic; Agn) ความแตกตางของอุณหภูมิ

ในการรี ดั ก ชันในช วงที่ สองของตั ว เ ร งปฏิ กิ ริ ย า 

AgHZSM-5(11) และ AgHZSM-5(28) แสดงใหเห็นวา

อัตราสวนซิลิกอนตออลูมิเนียมของซีโอไลต HZSM-5 มี

ผลตอการเกิดรีดักชัน 
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รูปท่ี 5 โปรไฟล H2-TPR ของตัวเรงปฏิกิริยา AgHZSM-5(11) และ AgHZSM-5(28) (Ausavasukhi et al., 2008) 
 

 
รูปท่ี 6 โปรไฟล H2-TPR ของตัวเรงปฏิกิริยา 1Ga/HZSM-5, 3Ga/HZSM-5, 6Ga/HZSM-5, และ 3Ga/SiO2 

(Ausavasukhi et al., 2009) 
 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวเปนโลหะออกไซด 

จากรูปที่  6 พบพีคของการรีดักชันของ 

1Ga/HZSM-5 และ 3Ga/HZSM-5 (ตัวเรงปฏิกิริยา 

HZSM-5 ที่มีการเติมแตงแกลเลียมดวยเทคนิคการฝง

ตัว (impregnation) ในปริมาณ 1 และ 3 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนักตามลําดับ) ในชวงแรกท่ีอุณหภูมิ 550-560 

องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนพีคที่แสดงการรีดักชันของ

แกลเลียมออกไซดที่มีอนุภาคขนาดเล็ก (small Ga2O3 

particles) และในชวงที่สองที่อุณหภูมิ 600-660 องศา

เซลเซียส ซ่ึงเปนพีคที่แสดงการรีดักชันของ GaO+ ซ่ึง

เปนสปชีส (ชนิดของโลหะที่แตกตางกัน) ที่มีอันตร

กิริยากับซีโอไลต และในชวงที่สามที่อุณหภูมิ 700-760 

องศาเซลเ ซียสซ่ึงเปนพีคที่แสดงการรีดักชันของ

แกลเลียมออกไซดที่มีอนุภาคขนาดใหญ (larger Ga2O3 

particles) (การวิเคราะหพีคทําดวยเทคนิคเกาสเซียน) 

จากขอมูลน้ีแสดงถึงสปชีสของแกลเลียมที่

แตกตางกันเม่ือเติมแตงแกลเลียมในซีโอไลต HZSM-5 

แต เ ม่ือเพิ่มปริมาณแกลเลียมลงบนซีโอไลตถึ ง  6 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (6Ga/HZSM-5) จะพบพีคของ

การรีดักชันที่อุณหภูมิสูงเปนสวนใหญ ซ่ึงคาดวาเกิดขึ้น

เน่ืองจากการเกาะกลุม (agglomerate) ของแกลเลียม

เม่ือมีปริมาณเพิ่มขึ้น เ ม่ือเปรียบเทียบกับตัวเร ง

ปฏิกิริยา 3Ga/SiO2 ที่มีการเติมแตงแกลเลียมบนซิลิกา 

(SiO2) ซ่ึงเปนวัสดุรองรับ (supporting material) ที่มี

ตําแหนงกรดที่แรงนอยกวาซีโอไลต HZSM-5 จะพบ
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พีคของการรีดักชันเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงเชนกัน ซ่ึงแสดง

ให เห็นวา วัสดุรองรับมีผลตอการกระจายตัวของ

แกลเลียม 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

รีดักชันสามารถแสดงความแตกตางของสปชีสของโลหะ

ที่อยูบนตัวรองรับ โดยพิจารณาจากจํานวนพีคของการ

รีดักชันที่ เกิดขึ้นที่ อุณหภูมิตาง ๆ และปริมาณของ 

สปชีสของโลหะซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากพื้นที่ใตพีค

ซ่ึงแสดงปริมาณไฮโดรเจนที่ใชในการเกิดรีดักชัน 

4) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า  (temperature-programmed 

reaction; TPRx) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดปฏิกิริยาเปนเทคนิคท่ีใชเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

การเรงปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากการเปล่ียนสารตั้งตน

ไปเปนผลิตภัณฑ โดยตัวเรงปฏิกิริยาตางชนิดกัน หรือมี

ตําแหนงที่วองไวตางกัน (อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการปรับ

สภาพที่แตกตางกัน) จะมีความสามารถในการเรง

ปฏิกิริยาที่แตกตางกัน และเทคนิคน้ียังสามารถใช

ทํานายกลไกการเกิดปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากชนิดของ

ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น 

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสามารถทําไดโดย ขั้นตอนแรก

ตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกใหความรอนภายใตบรรยากาศ

ของแกสเฉื่อย หรื อสภาวะท่ีตองการปรับสภาพ 

(ออกซิเจน หรือไฮโดรเจน) เพื่อทําใหเกิดตําแหนงที่

วองไวในการทดสอบ และเปนการทําความสะอาด

พื้นผิว จากน้ันตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกทําใหเย็นลง (ปกติที่

อุณหภูมิ 50 หรือ 100 องศาเซลเซียส) ภายใต

บรรยากาศของแกสเฉื่อย (หรือสภาวะที่ตองการ ) 

จากน้ันจะผานแกสท่ีใชเปนตัวพา (ขึ้นกับสภาวะที่

ตองการทดสอบ) ไปยังสารปอนเพื่อพาไออ่ิมตัวไปยัง

ตัวเรงปฏิกิริยา (หรืออาจทําไดโดยใชการฉีดสารปอนไป

ยังตัวเรงปฏิกิริยาโดยตรง) จากน้ันผานแกสตัวพาไปยัง

ตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อกําจัดสารปอนในสวนที่มากเกินพอ 

(ใหคงเหลือเฉพาะสารปอนที่เกิดอันตรกิริยาที่อุณหภูมิ

ที่ ใช ในการดูดซับ )  ตรวจสอบสัญญาณจนกระทั่ ง

สัญญาณคงที่ เพิ่มอุณหภูมิตามโปรแกรมที่ตองการเพื่อ

ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา สารตั้งตนและผลิตภัณฑที่

เกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบดวยตัวตรวจวัดชนิดแมสสเปก-

โตรมิเตอรเพื่อใชจําแนกผลิตภัณฑ 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวข้ึนกับสภาวะในการปรับสภาพ 

รูปที่ 7a แสดงผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการเรง

ปฏิกิริยาดวย 3Ga/HZSM-5 ที่ปรับสภาพดวยฮีเลียม

และเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่มีฮีเลียมเปนแกสตัวพา 

พบวาเบนซัลดีไฮด (benzaldehyde; C6H5CHO) ซ่ึง

เปนสารตั้งตนที่ใชทดสอบถูกเรงปฏิกิริยาใหผลิตภัณฑ

ห ลั ก เ ป น เ บ น ซี น  (benzene; C6H6) แ ล ะ

คารบอนมอนอกไซด (carbonmonoxide; CO) ผาน

ปฏิกิริยาดีคารบอนิเลชัน (decabonylation) โดยใช

ตําแหนงกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ในขณะที่การเรง

ปฏิ กิริย าดวย 3Ga/HZSM-5 ที่ ปรับสภาพดวย

ไฮโดรเจนและเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเปน

แกสตัวพา (รูปที่ 7c) พบวาเบนซัลดีไฮดถูกเรงปฏิกิริยา

ใหผลิตภัณฑหลักเปนโทลูอีน (toluene; C6H5CH3) 

และนํ้า (H2O) ผานการเรงปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน/

ไฮโดรจิโนไลซีส (hydrogenation/hydrogenolysis) 

โดยใชตําแหนงที่วองไวเปนแกลเ ลียมไดไฮไดรด 

(gallium dihydride; GaH2
+) ซ่ึงเกิดขึ้นจากการ

รีดักชันแกลเลียมออกไซดดวยไฮโดรเจน และผลิตภัณฑ

รองเปนเบนซีน ซ่ึงผานการเรงปฏิกิริยาดีคารบอนิเลชัน

ดวยตําแหนงกรดดังที่ไดกลาวไปแลว 
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รูปท่ี 7 โปรไฟล benzaldehyde-TPRx ของตัวเรงปฏิกิริยา 3Ga/HZSM-5 ซ่ึงถูกปรับสภาพ และเกิดปฏิกิริยา

ในสภาวะที่แตกตางกัน ดังน้ี He/He (ปรับสภาพดวยฮีเลียม และเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่มีฮีเลียมเปน

แกสตัวพา), H2/He (ปรับสภาพดวยไฮโดรเจน และเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่มีฮีเลียมเปนแกสตัวพา), และ 

H2/H2 (ปรับสภาพดวยไฮโดรเจน และเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเปนแกสตัวพา) (Bz = เบนซีน, 

Bzd = เบนซัลดีไฮด, Tol = โทลูอีน) (Ausavasukhi et al., 2009) 
 

ใ น ก ร ณี ข อ ง ก า ร เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า ด ว ย 

3Ga/HZSM-5 ที่ปรับสภาพดวยไฮโดรเจนและ

เกิดปฏิกิริยาในสภาวะท่ีมีฮีเลียมเปนแกสตัวพา (รูปที่ 

7b) พบวาเบนซัลดีไฮดถูกเรงปฏิกิริยาใหผลิตภัณฑ

หลักเปนเบนซีน และคารบอนมอนอกไซด และให

ผลิตภัณฑรองเปนโทลูอีน และนํ้า แสดงใหเห็นวา

ตําแหนงแกลเลียมไดไฮไดรดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการ

ปรับสภาพดวยไฮโดรเจนสามารถคงสภาพอยูได และ

สามารถเรงปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน / ไฮโดรจิโนไลซีสใน

บรรยากาศของฮีเลียมได จากการทดลองสามารถแสดง

ใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของตําแหนงท่ีวองไวตางๆ ตอ

การเลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดปฏิกิริยาสามารถใชทดสอบประสิทธิภาพในการเรง

ปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีสปชีสที่แตกตางกัน 

(ขึ้นกับการเตรียมและการปรับสภาพ) รวมถึงสามารถ

ทํานายกลไกของการเกิดปฏิกิริยา โดยพิจารณาไดจาก

ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น 

5) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เ กิ ด ข้ึ น ข อ ง ไ ฮ โ ด ร เ จ น  (temperature-

programmed hydrogen evolution; TPHE) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดขึ้นของไฮโดรเจนเปนเทคนิคที่ ใชเพื่อทดสอบ

ปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง (solid state reaction) 

ของโลหะกับตําแหนงกรดบรอนสเตด โดยโลหะจะถูก

ออกซิไดซเปล่ียนเปนโลหะไอออน ในขณะที่กรดจะถูก

รีดิวซใหเปนแกสไฮโดรเจน ซ่ึงจะถูกตรวจสอบดวยตัว

ตรวจวัดตอไป  

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการเกิดขึ้นของไฮโดรเจนสามารถทําไดโดย ให

อุณหภูมิแกตัวเรงปฏิกิริยาภายใตบรรยากาศของแกส

เฉื่อยตามโปรแกรมที่ตองการ เพื่อศึกษาการเกิดขึ้นของ

ไฮโดรเจน ตัวตรวจวัดที่นิยมใชคือแมสสเปกโตรมิเตอร 

ปริมาณของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจะถูกวิเคราะหเทียบกับ

ปริมาณโลหะที่ถูกเติมแตงเขาไป 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตําแหนงท่ี

วองไวเปนโลหะสามารถทําปฏิกิริยากับตําแหนงกรด 

บรอนสเตด 

จากรูปที่ 8 พบวาเม่ือเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา

โดยใสผงโลหะสังกะสี (Zn) บน HZSM-5 และนําไป

วิเคราะหดวยเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบ

การเกิดขึ้นของไฮโดรเจน พบวามีไฮโดรเจนเริ่มเกิดขึ้น
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ที่อุณหภูมิ 650 เคลวิน (377 องศาเซลเซียส) คาดวา

โลหะสังกะสีจะทําปฏิกิริยากับกรดบรอนสเตดใน 

ซีโอไลตโดยเปล่ียนเปนสังกะสีไอออน (Zn2+) และทํา

หนาที่เปนไอออนสําหรับดุลประจุในโครงสรางของ 

ซีโอไลต ในขณะท่ีกรดบรอนสเตดจะเกิดปฏิกิริยา

เปล่ียนเปนแกสไฮโดรเจน 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดขึ้นของไฮโดรเจนสามารถใชแสดงการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงเกิดขึ้นเน่ืองจากปฏิกิริยาในสถานะของแข็งระหวาง

โลหะ กับตําแหนงกรดบรอนสเตด โดยพิจารณาไดจาก

ปริมาณของการเกิดขึ้นของไฮโดรเจน รวมถึงอุณหภูมิที่

ใชในการเกิดไฮโดรเจน 

6) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพ่ือทดสอบการเกิด

อ อ ก ซิ เ ด ชั น  (temperature-programmed 

oxidation; TPO) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดออกซิเดชันเปนเทคนิคที่ใชเพื่อทดสอบการเส่ือม

ประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาเน่ืองจากการเกิดโคก 

(coke) หรื อส ารที่ มี ข นา ด โ ม เ ล กุล ใหญ ซ่ึ ง เ ป น

สารอินทรียโดยจะขัดขวางการเขาทําปฏิกิริยาของสาร

ตั้งตนที่เขามาใหม เปนสาเหตุใหตัวเรงปฏิกิริยาเกิดการ

เส่ือมสภาพ (deactivation) 

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการเกิดออกซิเดชันสามารถทําไดโดย ข้ันตอน

แรกตัวเรงปฏิกิริยาที่ผานการเรงปฏิกิริยาจะถูกใหความ

รอนภายใตบรรยากาศของออกซิเจน (ปกติใชออกซิเจน

ความเขมขน 2 เปอรเซ็นตในแกสฮีเลียม) เพื่อทําใหโคก

ในตัวเรงปฏิกิริยาเกิดการเผาไหมเปล่ียนเปนแกส

คารบอนไดออกไซด จากน้ันแกสคารบอนไดออกไซดจะ

ถูกผานไปยังถั งปฏิกรณท่ี มีตัวเรงปฏิกิริยานิกเกิล

บนอลูมินา (15 เปอรเซ็นตของ Ni/Al2O3) ภายใต

บรรยากาศของไฮโดรเจนที่ อุณหภูมิ 400 องศา

เซลเซียสเพื่อเปล่ียนเปนแกสมีเทน (methane; CH4) 

โดยมีเทนที่เกิดขึ้นจะถูกตรวจวัดดวยตัวตรวจวัดชนิดไอ

ออไนซดวยเปลวไฟ และแกสมีเทนน้ีจะเปนตัวแทนของ

แกสคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเผาไหม

ของโคกที่เกาะติดอยูบนตัวเรงปฏิกิริยา 

ตัวอย างการทดสอบตัว เรงปฏิกิ ริยา ท่ี เกิ ดการ

เส่ือมสภาพ 

จากรูปที่ 9 การทดสอบการเรงปฏิกิริยาดีคาร

บอนิเลชันของเมทิลเอสเทอร เพื่อเปล่ียนเปนสาร

ไฮโดรคารบอนโดยการเรงปฏิกิริยาของ CsNaX เม่ือใช

เมทานอล และโนเนนเปนตัวทําละลายเมทิลเอสเทอร 

พบวาตัวเรงปฏิกิริยา CsNaX จะมีโคกเกิดขึ้นมากกวา

เ ม่ือใ ช โน เนน เปนตั วทํ าละลาย เ มทิล เอส เทอ ร 

นอกจากน้ีโคกที่เกิดขึ้นในตัวเรงปฏิกิริยา CsNaX คาด

วาจะเปนสารที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง เพราะสามารถ

สลายตัวไดที่ อุณหภู มิต่ํา  ไมใช โคกที่ เปนสารพอลิ

นิวเคลียรอะโรมาติกส (polynuclear aromatics) ซ่ึง

จะตองใชอุณหภูมิสูงกวาในการทําใหโคกเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน อยางไรก็ตามการใชเมทานอลเปนตัวทํา

ละลายเมทิลเอสเทอรจะพบโคกบางสวนที่คาดวาจะ

เปนสารพอลินิวเคลียรอะโรมาติกส (พีคที่อุณหภูมิ 

450-650 องศาเซลเซียส) (Guisnet et al., 2009) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เ กิดออกซิ เ ด ชันสามารถใ ช วิ เ ค ราะหการ เ ส่ือม

ประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาที่เกิดจากโคกได โดย

พิจารณาปริมาณโคก และชนิดของโคกไดจากพื้นที่ใต

พีค และอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ตามลําดับ 
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รูปท่ี 8 โปรไฟล TPHE ของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะสังกะสี (Zn) บน HZSM-5 (Heemsoth et al., 2001) 

 

 
รูปท่ี 9  โปรไฟล TPO ของตัวเรงปฏิกิริยา CsNaX ที่ผานการเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนเมทิลเอสเทอรเม่ือใชโนเนน 

(nonane) และเมทานอล (methanol) เปนตัวทําละลาย (Sooknoi et al., 2008) 
 

7) เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดซัลไฟเดชัน (temperature-programmed 

sulfidation; TPS) 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการ

เกิดซัลไฟเดชันเปนเทคนิคที่ ใชเพื่อทดสอบการเกิด

ซัลไฟดของตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในกระบวนการปรับ

สภาพดวยไฮโดรเจน (hydrotreating) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ ง เ ป น ตั ว เ ร ง ป ฏิ กิ ริ ย า ไ ฮ โ ด ร ดี ซั ล ฟู ไ ร เ ซ ชั น 

(hydrodesulfurization) ซ่ึงใชกําจัดสารอินทรียที่มี

ซั ล เ ฟ อ ร เ ป น ส ว น ป ร ะ ก อ บ  (organosulfur 

compound) ที่ปนมากับสารไฮโดรคารบอนสําหรับ

ผลิตเปนนํ้ามันดีเซล หรือนํ้ามันเครื่อง ตัวเรงปฏิกิริยาน้ี

จะชวยทําใหสารอินทรียท่ีมีซัลเฟอรเปนองคประกอบ

เ ป ล่ี ย น เ ป น ส า ร ไ ฮ โ ด ร ค า ร บ อ น  แ ล ะ แ ก ส

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ภายใตสภาวะที่มีไฮโดรเจน 

ดังน้ันตัวเรงปฏิกิริยาจะตองมีเสถียรภาพสูงภายใต

บรรยากาศของทั้งไฮโดรเจนซัลไฟด และไฮโดรเจน 

การทดลองเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อ

ทดสอบการเกิดซัลไฟเดชันสามารถทําไดโดย ขั้นตอน

แรกตั ว เ ร งปฏิ กิ ริ ย าจะถู ก ให ความร อนภายใต

บรรยากาศของอากาศ (เพื่อใหตัวเรงปฏิกิริยาอยูในรูป

ออกไซดที่สมบูรณ ) หรือแกสเฉื่อย จากน้ันตัวเร ง

ปฏิกิริยาจะถูกทําใหเย็นลง (ปกติที่ 50 หรือ 100 องศา

เซลเซียส) ภายใตบรรยากาศของแกสเฉื่อย จากน้ันจะ

ผานแกสผสมของไฮโดรเจนซัลไฟด และไฮโดรเจน 

(ไฮโดรเจนซัลไฟด 3 เปอรเซ็นต, ไฮโดรเจน 25 

เปอรเซ็นต และอารกอน 72 เปอรเซ็นต) จนสัญญาณ

คงที่ เพิ่มอุณหภูมิตามโปรแกรมที่ตองการเพื่อศึกษา
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การเกิดซัลไฟเดชัน ไฮโดรเจนซัลไฟดจะถูกตรวจวัดดวยตัว

ตรวจวัดชนิดอุลตราไวโอเลต (UV spectrometer) และ

ไฮโดรเจนจะถูกตรวจวัดดวยตัวตรวจวัดชนิดการนําความรอน ซ่ึง

จะตองดักจับนํ้า และไฮโดรเจนซัลไฟดท่ีออกมาดวยตัวดูดซับซ่ึง

เปนซีโอไลตชนิด 5A โดยพีคท่ีปรากฏดานบน (หัวตั้ง) แสดงถึง

การปรากฏขึ้นของสารที่ตรวจวัด ในขณะที่พีคท่ีปรากฏดานลาง 

(หัวกลับ) แสดงการใชไปของสารที่ตรวจวัด 

ตัวอยางการทดสอบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเกิดการซัลไฟเดชัน 

จากรูปที่ 10 พบวาตัวเรงปฏิกิริยา NiW/γ-
Al2O3 ที่ผานการปรับสภาพดวยความรอนที่อุณหภูมิ 

393-823 เคลวิน ซ่ึงถูกใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาไฮโดร- 

ดีซัลเฟอไรเซชัน สามารถเกิดซัลไฟเดชันไดแตกตางกัน

ขึ้นกับอุณหภูมิในการปรับสภาพ โดยตัวเรงปฏิกิริยา 

NiW-393 ซ่ึงผานการปรับสภาพที่อุณหภูมิต่ําจะเกิด 

ซัลไฟเดชันไดมาก ในขณะที่ตัวเรงปฏิกิริยา NiW-823 

ซ่ึงผานการปรับสภาพที่อุณหภูมิสูงจะเกิดซัลไฟเดชันได

นอยลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการปรับสภาพดวยความรอน

ที่ อุณหภูมิ สูงจะชวยให เกิดพันธะ W-O-Al ซ่ึง มี

เสถียรภาพสูงขึ้น 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเพื่อทดสอบการเกิด 

ซัลไฟเดชันสามารถใชแสดงเสถียรภาพ และการเกิดซัลไฟเดชันของ

ตัวเรงปฏิกิริยาไฮโดรดีซัลฟูไรเซชันภายใตบรรยากาศที่ มี

ไฮโดรเจนซัลไฟด และไฮโดรเจน โดยพิจารณาจากปริมาณการใช

ไฮโดรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด และความสามารถในการ

เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาจากพื้ นที่ ใต พี ค และอุณหภู มิของการ

เกิดปฏิกิริยาซัลไฟเดชัน 
 

 
รูปท่ี 10 โปรไฟล TPS ของตัวเรงปฏิกิริยา NiW-393, NiW-573, NiW-673 และ NiW-823 ที่ผานการปรับสภาพ

ความรอนที่อุณหภูมิตาง ๆ (หนวยเปนเคลวิน) โดยโปรไฟลดานบนแสดงสัญญาณของไฮโดรเจนซัลไฟด 

และดานลางแสดงสัญญาณของไฮโดรเจน (Reinhoudt et al., 1999) 
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บทสรุป 

เทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิเปนเทคนิคท่ีมี

ประโยชนอยางมากในการวิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงมี

บทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี 

ขอมูลที่ไดจากเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิ ไดแก

การศึกษาตําแหนงที่วองไวกรด-เบส รวมถึงโลหะที่เติม

แตงลงในตัวเร งปฏิ กิริยา กลไกการเ กิดปฏิ กิริยา 

เสถียรภาพ และการเส่ือมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 

นอกจากน้ีเทคนิคการโปรแกรมอุณหภูมิยังสามารถ

ประยุกตใชไดตามการออกแบบการทดลองของนักวิจัย

เพื่อตอบสมมุติฐานที่นักวิจัยตั้งไว 
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