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พลศาสตร์ การไหลและการถ่ ายเทความร้ อนของก๊ าซผสมสํ าหรับ
กระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ ในเครืองปฏิกรณ์ แบบเบดนิงทีติดตังตัวผสมสถิต
ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์ 1,4 กานต์ พนาศุภมัสดุ1,4* ภาวนี นรัตถรักษา1,4 สไบทิพย์ ตุงคะมณี 2,4
และ นุวงศ์ ชลคุป3

บทคัดย่อ
กระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ (Fischer-Tropsch Synthesis) เป็ นแนวทางหนึ งในการผลิตเชือเพลิงเหลว
สังเคราะห์จากชีวมวล ผลิตภัณฑ์ทีได้จากกระบวนการเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนในช่วงเบนซิ น คีโรซี น ดีเซล
หรื อแว๊ ก ซ์ ที ปราศจากโลหะหนัก เจื อ ปน ซึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ที ได้ขึ นอยู่ก ับ ชนิ ด ของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที ใช้ง าน ทังนี
กระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์เป็ นปฏิกิริยาคายความร้อนซึ งส่ งผลต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ จําเป็ นต้องมีการระบายความ
ร้อนของปฏิกิริยาเพือควบคุมอุณหภูมิของระบบให้สมําเสมอและอยู่ในช่วงทีเหมาะสมต่อการดําเนิ นปฏิกิริยา ดังนัน
งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญในอันทีจะศึกษาถึงพลศาสตร์ การไหลและสนามของอุณหภูมิของระบบก๊าซภายใน
เครื องปฏิกรณ์แบบเบดนิงทีติดตังตัวผสมสถิตบางประเภท เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื องปฏิกรณ์ ซึ งจากผล
การคํานวณเชิงตัวเลขพบว่า การติดตังตัวผสมสถิตแบบครึ งวงกลมสองแผ่นแทยงเหนี ยวนําให้เกิดฟลักซ์ การถ่ายเท
ความร้ อ นที เหมาะสมและควบคุ มให้อุณ หภู มิเ ฉลี ยของก๊า ซมีค่า ตําทีสุ ด ซึ งอยู่ใ นช่ว งทีเหมาะสมต่อ การดํา เนิ น
ปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์
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Flow Dynamics and Heat Transfers of Mixed-Gas in Fischer-Tropsch
Process: Design of Fixed-Bed Reactor Equipped with Static-Mixers
Prayut Jiamrittiwong1,4, Karn Pana-Suppamassadu1,4 *, Phavanee Narataruksa1,4,
Sabaithip Tungkamani2,4 and Nuwong Chollacoop3

Abstract
Fischer-Tropsch (FT) synthesis is one of the major processes in a production of synthesis liquid fuel
from biomass. Depending upon the catalyst used, the liquid product normally composes of hydrocarbon compounds
in a range of gasoline, kerosene, diesel or wax without trace of heavy metals. Since the FT-synthesis is the
exothermic reaction, the released heat affects the characteristics of the production. It requires a proper cooling in
order to maintain the temperature level and induce the uniform temperature field. Therefore, the present work aims
to investigate the flow dynamics and the temperature distribution of the mixed gas within the reactor bed installed
with certain types of static mixers, and to apply the results as a guideline in the reactor design. From the simulation
results, the installation of double-semicircle static mixers induces a proper convective flux and low temperature
level suitable for the Fischer-Tropsch reaction.
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1. บทนํา

ผลิตภัณฑ์ อาทิ อุณหภูมิ ความดัน อัตราเร็ วการป้ อนสาร
ตังต้น อัตราส่ ว นของ H2:CO และ โครงสร้ า งภายใน
เครื องปฏิกรณ์ เป็ นต้น ปฏิกิริยาการต่อสายโซ่ โมเลกุล
ไฮโดรคาร์ บอนหรื อปฏิ กิ ริ ยาฟิ ชเชอร์ ท รอปซ์ นั น
แสดงได้ดงั สมการทางเคมี

โดยทั วไปในการผลิ ต เชื อเพลิ ง เหลวจากก๊ า ซ
สั งเคราะห์ นั น จะประกอบด้ว ย 3 กระบวนการย่อ ย
ได้แ ก่ 1) การผลิ ต ก๊ า ซสั ง เคราะห์ จ ากชี ว มวลโดย
กระบวนการก๊ า ซซิ ฟิ เคชัน 2) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ก๊าซสังเคราะห์และ 3) การต่อสายโซ่ ของโมเลกุลของ
ก๊า ซสั งเคราะห์ โ ดยกระบวนการฟิ ชเชอร์ ท รอปซ์ [1]
ซึ งกระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์นบั เป็ นขันตอนทีสําคัญ
ในการกํา หนดประเภทของเชือเพลิ งเหลวที ต้อ งการ
โดยหลัง จากขันตอนการผลิ ต ก๊ า ซสั ง เคราะห์ แ ล้ ว
ก๊า ซดังกล่ าวจะถู กส่ งผ่า นเข้าสู่ เ ครื องปฏิก รณ์ ที บรรจุ
ด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา แล้ว เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาการต่ อ สายโซ่
(Polymerization) ของก๊าซสังเคราะห์ เกิดเป็ นเชือเพลิง
เหลวสังเคราะห์ตามประเภททีต้องการได้
ในทางจลนศาสตร์ เคมี กระบวนการฟิ ชเชอร์
ทรอปซ์ เป็ นปฏิกิริ ยาคายความร้ อนระหว่ างก๊า ซตังต้น
คื อ CO และ H2 บนพื นผิ ว ของตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ย าที เป็ น
ของแข็ง (Heterogeneous Catalytic Process) ทีสามารถ
ต่ อ สายโซ่ โมเลกุ ล ให้ มี ข นาดที ยาวขึ นตามลํา ดั บ
จนกระทังได้สายโซ่ โมเลกุลของไฮโดรคาร์ บอนทียาว
และเป็ นเชือเพลิ งเหลวสั ง เคราะห์ ที ต้อ งการได้ ทังนี
ตั ว เ ร่ งป ฏิ กิ ริ ย า ที สั งเ คร า ะ ห์ ขึ น เ พื อ ใ ช้ สํ า ห รั บ
กระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ จาํ เป็ นต้องมีค่า การเลือ ก
เ กิ ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที เ ห ม า ะ ส ม ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์ บ อนที เป็ นเชื อเพลิ งเหลวสามารถเกิ ด ใน
หลายช่วง ได้แก่ เบนซิ น (Gasoline) คีโรซี น (Kerosene)
ดีเซล (Diesel) และแว๊กซ์ (Wax) ทีมีความบริ สุทธิ และ
คุณภาพสู ง นอกเหนือจากคุณสมบัติโดยเฉพาะด้านการ
เลือกเกิดผลิตภัณฑ์ (Selectivity) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาทีใช้
แล้ ว ยัง มี ปั จจั ย ที สํ า คั ญ อื นๆ ที ส่ งผลต่ อ การเกิ ด

0
nCO  2nH 2  ( CH 2 ) n  H 2O H FT
 165kJ / mol

(1)

โดยความร้ อ นที เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ยาภายในเครื อง
ปฏิ กรณ์ ย งั ส่ งผลให้ต ัวเร่ งปฏิกิ ริย าเสื อมสภาพเร็ ว ขึ น
ดังนันได้เกิดแนวคิดเพือนําตัวผสมสถิตมาติดตังภายใน
เครื องปฏิ ก รณ์ ซึ งตัว ผสมสถิ ต จะมีผ ลต่ อ พลศาสตร์
การไหลและการถ่ายเทความร้อน สนามอุณหภูมิมีความ
สมําเสมอและอยูใ่ นช่วงทีเหมาะสม [2]
นอกจากนันการติดตังตัวผสมสถิตสามารถเพิมความ
ปันป่ วนของการไหลภายในท่อของเครื องปฏิกรณ์ แบบ
เคลือบผนังด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา (Wall-Coated Reactor)
ซึ งเป็ นอีกรู ปแบบหนึ งของเครื องปฏิกรณ์ แบบเบดนิ งที
พัฒนาขึน จากงานวิจัย Khinast และคณะ ได้ศึกษาการ
ลดลงของคาร์ บ อนมอนอกไซด์ภายในเครื องปฏิก รณ์
แบบทีติดตังตัวผสมสถิตและไม่ได้ติดตังตัวผสมสถิตที
มีก ารเคลื อ บผิ ว ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา PtCl4 พบว่ า เครื อง
ปฏิ กรณ์ ที ติด ตังตัว ผสมสถิ ตให้อ ัตราการเกิด ปฏิ กิริ ย า
อ็อกซิ เดชันของคาร์ บอนมอนอกไซด์สูงขึนเมือเทียบกับ
ท่อทีไม่ได้ติดตังตัวผสมสถิต โดยตัวผสมสถิตส่ งผลให้
การกระจายของก๊ าซสารตังต้น เป็ นไปได้ดีขึนในแนว
รั ศ มี ทํา ให้โ มเลกุ ล ของก๊ า ซถู ก ส่ งผ่ า นถึ งพื นผิ ว ของ
ตัว เร่ งปฏิกิ ริ ย าที ผนังท่ อ ได้ท ัวถึ งมากขึ น เป็ นการลด
ข้อ จํา กัด ด้า นการกระจายมวลสารและพลังงานของ
เครื องปฏิกรณ์แบบเบดนิงได้อีกทางหนึง [3]
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การไหลและการถ่ายเทพลังงานความร้ อนทังใน 2 และ
3 มิติ ของระบบก๊าซในเบดของอนุ ภาคทรงกลม ซึ งใน
การหาคําตอบเชิงตัวเลขต้องแก้สมการ นาเวียร์ สโตกด์
(Navier-Stokes Equations) (สมการโมเมนตัม) และ
สมการพลัง งาน ปรากฏผลว่ า การใช้เ ทคนิ ค CFD
สามารถทํานายค่า ตัวเลขนัสเซลท์แ ละค่ าการนํา ความ
ร้ อนในแนวรั ศ มีไ ด้ใกล้เ คียงกับ ผลการทดลองในช่ว ง
ตัวเลขเรย์โนลด์เท่ากับ Re = 9 ถึง 1450 [12-15]
ดังนันงานวิจัยนี จึ งมีวตั ถุประสงค์สําคัญในอันทีจะ
ศึกษาวิเคราะห์ถึงพลศาสตร์ การไหลและสนามอุณหภูมิ
ของก๊ า ซผสมที เกี ยวข้อ งกับ ความร้ อ นของปฏิ กิ ริ ยา
ฟิ ชเชอร์ ท รอปซ์ แ ละการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โ ดยระบบ
ระบายความร้ อ นที เกิ ดขึ น ภายในเครื องปฏิ กรณ์ แ บบ
เบดนิงทีบรรจุ ดว้ ยอนุ ภาคตัวเร่ งปฏิกิริยา และติดตังตัว
ผสมสถิต (Modified Packed-Bed with Static Mixers)
โดย อาศั ย วิ ธี ทา งไ ฟไน ต์ เ อ ลลิ เมน ท์ (COMSOL
MULTIPHY-SICS™) เพื อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ออกแบบเครื องปฏิ กรณ์ สําหรั บ กระบวนการฟิ ชเชอร์
ทรอปซ์ในการผลิตเชือเพลิงเหลวจากก๊าซชีวมวลต่อไป

Couvert และคณะ ได้ศึกษาปัจจัยของการจัดเรี ยงตัว
ผสมสถิตแบบต่างๆ ในระบบก๊าซ ได้แก่ แบบ Statiflo
Lightnin และ Sulzer ทีมีต่อพารามิเตอร์ ทางพลศาสตร์
การไหลและการถ่ า ยเทมวลสาร อาทิ p และ k L a
สัดส่ วนและการวางตัวของแต่ละเอลลิเมนท์ของตัวผสม
สถิตเป็ นปัจจัยควบคุมทีกําหนดระดับความปั นป่ วนใน
สนามการไหล ซึ งในขณะเดียวกัน ระดับความปั นป่ วน
และทิศทางของการไหลก็มีอิทธิ พลต่อการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างก๊าซและเบดตัวเร่ งปฏิกิริยา [4]
เพราะว่าประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้ อนเป็ นอีก
หนึ งปั จ จั ย บ่ งบอกถึ ง สมรรถนะของเครื องปฏิ ก รณ์
โดยวิเคราะห์ได้จากสนามอุณหภูมิของก๊าซผสม ทีผ่าน
มามี งานวิ จัย ที วิ เ คราะห์ จ ากผลการทดลองและจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การถ่ายเทความร้อน เช่น [5] จําลองการถ่ายเทความร้อน
แบบ 2 มิติ ที มีค่ า การนํา ความร้ อ นในแนวรั ศ มี (kr)
เป็ นค่ า ตัว แทนของการนํา ความร้ อ น เมื อพิ จ ารณา
ร่ วมกั บ สั ม ประสิ ทธิ การถ่ า ยเทความร้ อนที ผนั ง
(Apparent Wall Heat Transfer Coefficient, hw) สามารถ
ประเมินหาสั มประสิ ท ธิ การถ่ ายเทความร้ อ นรวมของ
ระบบ (Overall Heat Transfer Coefficient, U) ได้ [6]
และนํา เสนอตัว เลขนัส เซล (Wall Nusselt Number,
Nuw) ทีแสดงในพจน์ของสหสัมพันธ์ระหว่างเลขเรย์
โนลด์ (Reynolds Number, Re) และเลขสัดส่ วนขนาด
ท่อต่อ ขนาดอนุ ภาค (ตัว เร่ งปฏิกิ ริยา)(Tube-to-Particle
Ratio, N) [7-10] อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังมี
ข้อ จํา กัด หลายประการในการอธิ บายการถ่ ายเทความ
ร้ อนในช่ว งกว้าง [11, 12] ดังนันจึ งได้มีงานวิจัยนํา
เทคนิ ค การคํา นวณเชิงตัว เลขทางพลศาสตร์ ก ารไหล
หรื อ CFD (Computational Fluid Dynamics) เพือจําลอง

2. วิธีการจําลอง
แบบจํา ลองเชิงตัวเลขของเครื องปฏิ ก รณ์ ที ใช้เ ป็ น
แบบ 3 มิติ เพือศึ กษาวิเคราะห์พฤติ กรรมการไหลของ
ก๊า ซผสมในปฏิกิ ริ ยาฟิ ชเชอร์ ท รอปซ์ เช่น สนามการ
ไหลและสนามความดัน ตลอดจนการกระจายอุณหภูมิ
ของก๊าซผสมภายในเครื องปฏิกรณ์ทีมีการติดตังตัวผสม
สถิ ตชนิ ด ต่า งๆ เปรี ยบเที ย บกับกรณี อา้ งอิ งที ไม่ติด ตัง
ตัว ผสมสถิ ต ดั ง รู ปที 1 โดยตัว ผสมสถิ ต จะมี ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเ มตร สู ง 1.2 เซนติเมตร
และหนา 0.1 เซนติ เมตร ติ ดตังในเครื องปฏิ กรณ์ ที มี
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ขนาดเส้น ผ่านศู นย์ก ลาง 0.8 เซนติเ มตร สู งประมาณ
1.7 เซนติเมตร (คลอบคลุมช่วงแรกเข้าของการไหล) ทัง
เครื องปฏิก รณ์ ทีติ ดตังและไม่ได้ติด ตังตัว ผสมสถิต จะ
บรรจุ ด ้ว ยอนุ ภ าคของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าขนาด 650 µm
จัด เรี ยงตัว แบบสามเหลี ยมพีร ะมิด (Tetrahedral) เพื อ
กําหนดสัดส่ วนช่องว่างของชันเบดของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ให้สอดคล้องกันในแต่ละแบบจําลอง ดังรู ปที 2

สมการบั ง คั บ สมการบั ง คั บ ที เกี ยวข้อ ง ได้ แ ก่
สมการนาเวี ย ร์ ส โตกส์ (ดังสมการที 2) และสมการ
พลังงาน (การพาความร้ อนและการนําความร้ อน)(ดัง
สมการที 3)






u
   u  u T  u  u  p  0
t

เมือ 

คือ
u คือ
 คือ
p คือ

ความหนืดพลศาสตร์ ของก๊าซ [kg/m·s]
ความเร็ วของก๊าซ [m/s]
ความหนาแน่นของก๊าซ [kg/m3]
ความดันของก๊าซ [Pa]





   kT  C p Tu  0

เมือ

k

Cp

ไม่ติดตังตัว
ผสมสถิต

ครึ งแผ่นวงกลม
แทยง

ครึ งวงกลมสอง
แผ่นแทยง

T

(2)

(3)

คือ ค่าการนําความร้อนของก๊าซ [W/m2·K]
คือ ค่าความจุความร้อนจําเพาะของก๊าซ
[J/kg·K]
คือ อุณหภูมิของก๊าซ [K]

คุณสมบัติแ ละเงือนไขขอบเขต คุณสมบัติของของ
ไหลในแบบจําลองเป็ นคุณสมบัติของก๊าซผสมระหว่าง
CO กับ H2 ที เป็ นสารตังต้น ในกระบวนการฟิ ชเชอร์
ทรอปซ์ ที สภาวะทางอุ ณ หพลศาสตร์ ของปฏิ กิ ริ ยา
ทีอุ ณหภูมิ 180 °C ก่ อนเข้า สู่ เ ครื องปฏิก รณ์ กล่ าวคื อ
ความหนาแน่ น 0.4329 kg/m3 ความหนื ด 1.5×10-5
kg/m·s ค่ าการนําความร้ อ น 0.048 W/m·K และค่ า
ความจุความร้อนจําเพาะ 1,186 J/kg·K ส่ วนการกําหนด
เงือนไขทางการไหลจะระบุ เ ป็ นความเร็ ว เริ มต้น ของ
ก๊ า ซผสม 0.013 m/s และสํา หรั บ เงือนไขการถ่ า ยเท
ความร้ อนจะระบุ เป็ นฟลักซ์ ความร้ อนทีระบายออกที
ผนังเครื องปฏิก รณ์ เ ท่า กับ 17,000 W/m2 ทังนี ปริ มาณ
ความร้อนทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ เป็ นไป
ดังทีแสดงแล้วในสมการที 1

รูปที 1 เครื องปฏิกรณ์ ทีไม่ติดตังตัวผสมสถิตและติดตัง
ตัวผสมสถิต

รู ป ที 2 การจั ด เรี ยงตัว อนุ ภ าคตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาแบบ
สามเหลียมพีระมิด
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ตัวเร่ งปฏิกิริยาอาจสันกว่าทีควรจะเป็ น ซึ งอาจเป็ นเหตุ
ให้อ ัตราการเกิดปฏิกิ ริยาไม่สูงเท่า ทีควร นอกจากนัน
จากลัก ษณะการกระจายความเร็ ว ของก๊ า ซผสมที ไม่
สมําเสมอในเบดตัวเร่ งปฏิกิริยา มักเป็ นสาเหตุให้ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยาในบริ เวณต่างๆ เสื อมสภาพไม่เท่ากัน เป็ นการ
ใช้งานตัวเร่ งปฏิกิริยาอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพนัก

3. ผลการจําลอง
3.1 สนามการไหลของก๊ าซผสมในเครืองปฏิกรณ์ ทีไม่ ได้
ติดตังตัวผสมสถิต
รู ปที 3 แสดงถึงสนามการไหลของก๊าซผสมภายใน
เครื องปฏิ ก รณ์ ที ไม่ไ ด้ติ ด ตังตัว ผสมสถิ ต โดยแถบสี
แสดงถึงขนาดของความเร็ วและลูกศรแสดงทิศทางของ
เวกเตอร์ ความเร็ วของก๊าซผสม ความเร็ วของก๊าซผสม
บริ เวณแกนกลางของเครื องปฏิ กรณ์ จะมีความเร็ วทีตํา
กว่า บริ เวณขอบ การหน่ วงตัว ของสนามความเร็ วนี มี
สาเหตุ จากการเรี ยงตัว ของตัวเร่ งปฏิกิ ริ ยาทีหนาแน่ น
และขัด ขวางการไหลของก๊ า ซผสม ในขณะที บริ เ วณ
โดยรอบเส้นรอบวงของเครื องปฏิกรณ์จะมีช่องว่า งเฉลีย
ระหว่างตัวเร่ งปฏิกิริยาและผนังเครื องปฏิกรณ์ทีมากกว่า
ความต้านทานการไหลจึ งตํากว่าและส่ งผลให้การไหล
เร่ งตัวในบริ เวณดังกล่าว ผลการทดลองโดยเครื อง MRI
(Magnetic Resonance Imaging) ได้ยืน ยัน ค่าความเร็ ว
ของก๊ าซที บริ เวณผนังซึ งสู งกว่ าเมือเทีย บกับ การไหล
บริ เ วณแกนกลางของเครื องปฏิก รณ์ แบบเบดนิ ง [16]
และสอดคล้อ งเช่น เดี ยวกับ ผลการจําลองการไหลใน
เบดนิงของอนุภาคทรงกลมทีมีสัดส่ วนเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่ อ ต่ อ อนุ ภ าค (Tube-to-Particle Ratio) เท่ า กับ
N  2 ในช่วงการไหลทีมีค่า Re p  1922 [17]
เมือพิจารณาสนามการไหลในระนาบตามแนวแกน
(x-y) จะสังเกตได้อย่างชัดเจนถึงความเร็ วทีตําโดยรอบ
เบดของตัวเร่ งปฏิกิ ริยา ในขณะที กระแสการไหลของ
ก๊าซผสมส่ วนมากไหลออกทางด้านข้างสู่ ผนังของเครื อง
ปฏิกรณ์ แสดงว่าก๊าซผสมจํานวนมากไม่สามารถสัมผัส
กับ ตัว เร่ งปฏิกิ ริย าได้อ ย่า งเหมาะสม และเวลาในการ
สัมผัสเพื อดํา เนิ นปฏิ กิริย าระหว่ างก๊ าซผสมบนพื นผิ ว

รู ป ที 3 สนามการไหลของก๊ า ซผสมภายในเครื อง
ปฏิกรณ์แบบเบดนิงทีไม่ได้ติดตังตัวผสมสถิต
3.2 สนามการไหลของก๊ าซผสมในเครื องปฏิ ก รณ์ ที
ติดตังตัวผสมสถิต
เมือทําการติดตังตัวผสมสถิตประเภทต่างๆ ภายใน
เครื องปฏิกรณ์ พบว่า สนามการไหลของก๊าซผสมไหล
จะมีรู ป แบบและทิ ศ ทางที แน่ น อน ขึ นอยู่ก ับ ลัก ษณะ
หรื อรู ปทรงของตัวผสมสถิตทีใช้งานอย่างมาก
จากสนามการไหลของก๊ า ซผสมภายในเครื อง
ปฏิกรณ์ทีติดตังตัวผสมสถิตแบบครึ งแผ่นวงกลมทแยง
และแบบครึ งวงกลมสองแผ่นทแยง (ในรู ปที 4 และ 5
ตามลํา ดับ ) ที ระนาบตัด ขวางกับ แกนการไหลของ
ก๊าซผสม หรื อ ระนาบ z = c(x-y) พบว่าลักษณะการไหล
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ในแต่ละระนาบจะมีรูปแบบทีแน่ นอนตามคาบของตัว
ผสมสถิต เมือเปรี ยบเทียบกับเครื องปฏิกรณ์ แบบเบดนิ ง
ปกติ ตัวผสมสถิตทังสองแบบทีติดตัง จะเหนี ยวนําให้มี
องค์ป ระกอบของความเร็ ว ของก๊ า ซผสมในแนวเส้ น
รอบวง (Tangential Flow) และแนวรั ศมี (Radial Flow)
ทีเด่นชัดขึนโดยเฉพาะช่องทางการไหลระหว่างพืนผิว
ของตัวผสมสถิตกับอนุ ภาคของตัวเร่ งปฏิกิริยาทีบรรจุ
อยู่ โ ดยรอบ สํ า หรั บก รณี ของตั ว ผ สมสถิ ต แบ บ
ครึ งวงกลมสองแผ่ น ทแยง จะมีก ารไหลบางส่ ว นที
ช่องว่างการไหลค่อนข้างแคบ ก่อให้เกิดบริ เวณการไหล
ความเร็ ว ตําบ้า งในบางบริ เ วณ อย่า งไรก็ดี ก๊ า ซผสม
ภายในเบดของตัวเร่ งปฏิกิริยาทีมีการติดตังตัวผสมสถิต
ทั งสองแบบนั น จะมี ค วามเร็ วเฉลี ยที ตํากว่ า และ
สมําเสมอกว่า ซึ งเมือสามารถกําหนดให้เป็ นช่วงอัตรา
การไหลที เหมาะสมกับ ช่ว งเวลาของการทํา ปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่ า งก๊ า ซผสมบนพื นผิ ว ของตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาแล้ว
ย่ อ มคาดหมายได้ ถึ ง สมรรถนะหรื ออัต ราของการ
เกิดปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ทีสู งขึน

รู ป ที 5 สนามการไหลของก๊ า ซผสมภายในเครื อง
ปฏิกรณ์แบบเบดนิงทีติดตังตัวผสมสถิตแบบครึ งวงกลม
สองแผ่นทแยง
ผลต่อความดัน ลดจากตัวผสมสถิต ทีติดตังนันไม่มี
นัยสําคัญนัก ดังทีสังเกตได้จากรู ปที 6 ซึ งแสดงถึงสนาม
ความดันภายในเครื องปฏิ ก รณ์ ค่า ความดัน ลดภายใน
เครื องปฏิกรณ์ แบบเบดนิ งจะมีค่าเท่ากับ 0.13 Pa ส่ วน
ในกรณี ที ติด ตังตัว ผสมสถิ ตแบบครึ งวงกลมสองแผ่ น
แทยงความดันลดจะมีค่ าเพิมสู งขึนมากทีสุ ดเป็ น 0.35
Pa แม้ความดัน ลดมีค่ าสู งขึนจากตัว ผสมสถิ ต แต่ เ มือ
เทียบกับความดันภายในเครื องปฏิกรณ์ทีดําเนินปฏิกิริยา
ฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ ซึงอาจสู งถึงช่วง 10 บาร์ (106 Pa)[18]
แล้ว นับได้ว่าความดันลดอันเกิดจากการติดตังตัวผสม
สถิตในทีนีนัน ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อความดันใน
ระบบ หากทว่าประเด็นสําคัญทีต้องพิจารณาในลําดับ
ถัดไป ได้แก่ ผลของการกระจายอุณหภูมิของก๊าซผสม
อันเนืองจากอันตรกิริยาระหว่างสนามการไหลของก๊าซ
ทีคายความร้อนระหว่างปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์และตัว
ผสมสถิต

รู ป ที 4 สนามการไหลของก๊ า ซผสมภายในเครื อง
ปฏิกรณ์ แบบเบดนิ งที ติดตังตัวผสมสถิตแบบครึ งแผ่ น
วงกลมทแยง
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ไม่ติดตังตัว
ผสมสถิต

เป็ นผลการจําลองแบบในระบบทีให้ความร้ อนแก่ก๊าซ
ในเครื องปฏิกรณ์ หากแต่เกิดขึนในทิศทางตรงกันข้าม
[15] การแทรกตัว ของตัว ผสมสถิต ส่ งเสริ มให้ก ารพา
ความร้อนภายในเบดตัวเร่ งปฏิกิริยามีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน จากองค์ประกอบความเร็ ว ในแนวเส้นรอบวงและ
แนวรัศมีดงั ทีสังเกตพบแล้วดังรู ปที 4 และ 5 เป็ นกลไก
ให้สัมประสิ ทธิการพาความร้ อนในบริ เวณดังกล่าวมีค่า
สู งขึนด้วยระดับความปันป่ วนของการไหลทีเพิมขึน

ครึ งแผ่นวงกลม ครึ งวงกลมสอง
แทยง
แผ่นแทยง

จากฟลักซ์การพาความร้ อนของก๊าซผสมในระนาบ
ต่า งๆ ในเบดตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ย าทีติ ด ตังตัว ผสมสถิ ต ดังที
แสดงในรู ปที 10 และ 12 พบว่า ตัวผสมสถิตทัง 2 แบบ
ส่ งผลให้ ฟ ลั ก ซ์ ก ารพาความร้ อ นมี ค่ า สู งขึ นและ
สมําเสมอ โดยมีปัจจัยมาจากองค์ประกอบของความเร็ ว
ที สู งขึ นในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ ที อธิ บ ายแล้ว เกี ยวกับ
สนามอุณหภูมิ นอกจากค่าเฉลียของฟลักซ์ การพาความ
ร้ อ นจะเพิ มขึ นแล้ว ฟลัก ซ์ ใ นบริ เ วณผนัง ของเครื อง
ป ฏิ ก ร ณ์ ก็ มี แ น ว โ น้ ม สู ง ขึ น ย่ อ ม เ ป็ น ก า ร เ พิ ม
ประสิ ทธิภาพการระบายความร้ อนเพือควบคุมอุณหภูมิ
ทีสู งขึนจากความร้อนของปฏิกิริยาฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ ได้ดี
ยิงขึน ตรงกันข้าม เมือเทียบกับฟลักซ์ การพาความร้ อน
ในรู ป ที 8 ในกรณี ซึ งไม่มีก ารติ ด ตังตัว ผสมสถิ ต นั น
พบว่า ฟลักซ์ ในบริ เวณผนังแม้จะสู งกว่าในเบดตัวเร่ ง
ปฏิกิริย าเนื องจากความเร็ วในแนวแกนทีสู งกว่ าก็ตาม
แต่ย งั อยู่ในระดับ ทีไม่สูงนัก ประสิ ทธิ ภ าพการระบาย
ความร้อนสู่ ภายนอกย่อมด้อยกว่าเครื องปฏิกรณ์ ทีติดตัง
ตัวผสมสถิต

รู ป ที 6 สนามความดัน ของก๊ า ซผสมภายในเครื อง
ปฏิกรณ์
3.3 การกระจายอุ ณ หภู มิแ ละฟลัก ซ์ การพาความร้ อ น
ของก๊ าซผสม
รู ปที 7 ถึง 12 แสดงการกระจายอุณหภูมิและฟลักซ์
การพาความร้ อ นของก๊ าซผสมภายในเครื องปฏิกรณ์ ที
ติดตังตัวผสมสถิตทัง 2 แบบ จากรู ปที 9 และ 11 สนาม
อุณหภูมิของก๊าซผสมในระนาบต่างๆ ในเครื องปฏิกรณ์
ทีติดตังตัวผสมสถิตแสดงให้เห็นว่า บริ เวณโดยรอบของ
ผนังเครื องปฏิกรณ์จะมีอุณหภูมิเฉลียตํากว่าบริ เวณผนัง
ท่อทีไม่ได้ติดตังตัวผสมสถิต รู ปที 7 แสดงถึงสนามของ
อุณหภูมิของก๊าซทีจําลองได้สาํ หรับเบดนิง สังเกตพบว่า
อุ ณ หภู มิ ข องก๊ า ซบริ เวณผนั ง ท่ อ จะตํากว่ า บริ เวณ
กึงกลางของเบดจากการระบายความร้ อนทีบริ เวณผนัง
ท่ อ ซึ งเกรเดี ย นท์ ข องอุ ณ หภู มิ ด ั ง กล่ า วเป็ นผลอั น
เนื องมาจากความต้า นทานการถ่ า ยเทความร้ อ นโดย
การพาและการนําความร้ อน สอดคล้องกับเกรเดียนท์ที
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รู ป ที 7 การกระจายอุ ณหภู มิของก๊ าซผสมในเบดของ
ตัวเร่ งปฏิ กิริ ยาในเครื องปฏิก รณ์ ทีไม่ไ ด้ติด ตังตัว ผสม
สถิต

รู ปที 9 การกระจายอุ ณหภูมิของก๊า ซผสมในเบดของ
ตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ย าในเครื องปฏิ ก รณ์ ทีติ ด ตังตัว ผสมสถิ ต
แบบครึ งแผ่นวงกลมทแยง

รูปที 8 ฟลักซ์การพาความร้อนของก๊าซผสมในเบดของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาในเครื องปฏิกรณ์ทีไม่ติดตังตัวผสมสถิต

รู ปที 10 ฟลัก ซ์ การพาความร้ อ นของก๊ าซผสมในเบด
ของตัวเร่ งปฏิกิริยาในเครื องปฏิกรณ์ทีติดตังตัวผสมสถิต
แบบครึ งแผ่นวงกลมทแยง
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จากการพิจ ารณาผลของสนามอุณ หภู มิและฟลัก ซ์
การพาความร้ อนกล่าวได้ว่า การติดตังตัวผสมสถิตเอือ
ประโยชน์ ทงในด้
ั
านการกระจายอุ ณ หภู มิที สมําเสมอ
และส่ งเสริ มให้ประสิ ทธิ ภาพและการควบคุมอุณหภู มิ
ของก๊าซผสมดีขึน ในแง่ของปฏิกิริยาเคมีย่อมเป็ นผลดี
ต่ อ การใช้งานตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของ
ก๊าซสารตังต้นบนตัวเร่ งปฏิ กิริยาทัวถึ งมากยิงขึน เป็ น
การช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเร่ งปฏิกิริยาอีกทางหนึง

3.5 อุณหภูมิเฉลียของก๊ าซผสมภายในเครืองปฏิกรณ์
รู ปที 13 แสดงถึงอุณหภูมิเฉลียบนระนาบของก๊าซ
ผสมภายในเครื องปฏิ ก รณ์ แบบเบดนิ งทังที ติด ตังและ
ไม่ได้ติดตังตัวผสมสถิต ทีระนาบตัด ขวาง z = c(x-y)
ต่างๆ ตามแนวการไหล ซึ งสังเกตพบว่าในกรณี ทีไม่ได้
ติดตังตัวผสมสถิต อุณหภูมิเฉลียในแต่ละระนาบมีค่าสู ง
กว่ากรณี ทีติดตังตัวผสมสถิตในทุกระนาบ และมีความ
แตกต่ างระหว่ างอุณ หภูมิสูงสุ ดและตําสุ ดอย่างชัดเจน
ต่างกับเมือติดตังตัวผสมสถิตซึ งแม้ว่าจะมีการกวัดแกว่ง
ของอุ ณ หภู มิ เ ฉลี ยตามลั ก ษณะสนามการไหลที
เหนี ยวนํา จากลักษณะของตัว ผสมสถิ ต ก็ต าม แต่ ก าร
เปลียนแปลงเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิทีแคบ นันหมายถึง
การดํา เนิ น การของกระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์
สามารถเกิดขึนทีช่วงอุณหภูมิทีสมําเสมอยิงขึน อุณหภูมิ
เฉลี ยโดยตลอดในเครื องปฏิ ก รณ์ แ สดงได้ด ังรู ป ที 14
ซึ งยังคงเห็นได้ชดั เจนว่ามีค่าตําลงเมือติดตังตัวผสมสถิต
ทัง 2 แบบ

รู ปที 11 การกระจายอุณหภูมิของก๊าซผสมในเบดของ
ตัวเร่ งปฏิกิ ริยาในเครื อง ปฏิ กรณ์ ที ติดตังตัวผสมสถิ ต
แบบครึ งวงกลมสองแผ่นทแยง

รู ปที 12 ฟลัก ซ์ การพาความร้ อ นของก๊ าซผสมในเบด
ของตัวเร่ งปฏิกิริยาในเครื องปฏิกรณ์ทีติดตังตัวผสมสถิต
แบบครึ งวงกลมสองแผ่นทแยง

รูปที 13 อุณหภูมิเฉลียทีระนาบตัดขวาง z = c(x-y) ต่างๆ
ภายในเครื องปฏิกรณ์
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ต้ น แบบเพื อผลิ ต เชื อเพลิ ง เหลวจากชี ว มวลโดย
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รูปที 14 อุณหภูมิเฉลียตลอดทังเครื องปฏิกรณ์
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6. เอกสารอ้างอิง

จากผลการวิ เ คราะห์ ด ้ว ยเทคนิ ค การคํา นวณเชิ ง
ตัวเลขถึงผลของการติดตังตัวผสมสถิตต่อพลศาสตร์ การ
ไหลและสนามอุณ หภูมิของก๊าซผสม ในกระบวนการ
ฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์ รวมถึงการถ่ายเทความร้ อนทีเกียวข้อง
สรุ ปได้ว่าตัวผสมสถิตเหนียวนําให้เกิดการไหลในแนว
เส้นรอบวงและแนวรั ศมี เป็ นผลให้การฟลักซ์ พาความ
ร้ อ นเฉลี ยมี ค่ า สู ง ขึ น อุ ณ หภู มิ ข องก๊ า ซผสมเฉลี ยที
ระนาบต่ า งๆ และตลอดทังเครื องปฏิ ก รณ์ มีค่ า ลดลง
ซึ งหมายถึงว่าตัวผสมสถิตเป็ นปัจจัยให้สามารถควบคุม
อุณหภูมิของก๊าซผสมในกระบวนการฟิ ชเชอร์ ทรอปซ์
ให้เหมาะสมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึนเมือเทียบ
กั บ เครื องปฏิ ก รณ์ แบบเบดนิ งเดิ ม ที ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั ง
ตัวผสมสถิต ดังนันผลการศึกษาทีได้รับ จากงานวิจัย นี
สามารถเป็ นแนวทางสําคัญในการออกแบบและพัฒนา
เครื องปฏิ ก รณ์ แ บบเบดนิ งสํา หรั บ การผลิ ต เชือเพลิ ง
เหลวจากก๊ า ซสั ง เคราะห์ จ ากชี ว มวลด้ว ยปฏิ กิ ริ ยา
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