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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลการเร่งปฏิกิริยาก�ำจัดน�้ำของเมทานอลเพื่อผลิตไดเมทิลอีเทอร์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
โครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ทมี่ ปี ริมาณโลหะทีแ่ ตกต่างกัน ถูกทดสอบในเครือ่ งปฏิกรณ์แบบเบด-นิง่ ณ ความดัน
บรรยากาศในช่วงอุณหภูมิ 250 ถึง 350°C จากผลการทดลองการเพิ่มปริมาณโครเมียมในตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลให้
ร้อยละการแปลงผันเมทานอลสูงขึ้นที่ทุกสภาวะอุณหภูมิ และให้ค่าการเลือกเกิดเป็นไดเมทิลอีเทอร์สูงถึงร้อยละ 99
ทุกสภาวะ อีกทัง้ การเพิม่ ปริมาณโลหะโครเมียมท�ำให้คา่ ความเป็นกรดบนพืน้ ผิวสูงขึน้ แต่พนื้ ทีผ่ วิ ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ลดลง พบว่าปริมาณโลหะออกไซด์และความเป็นกรดมีผลต่อปฏิกิริยามากกว่าพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 15%Cr/DM ให้ร้อยละการแปลงผันเมทานอลสูงที่สุดถึงร้อยละ 91.7 และมีเสถียรภาพคงที่ในขณะท�ำการ
ทดลองเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แสดงให้ว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการสังเคราะห์ไดเมทิล
อีเทอร์จากเมทานอล
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Abstract
This research investigates the results of catalytic methanol dehydration for synthesis of dimethyl ether
using chromium on diatomite catalyst with different the metal loading. The reactions were performed in pack-bed
reactor at temperature between 250 to 350°C. According to the experimental results, the conversion of methanol
increased with the increase of chromium loading on diatomite catalyst. DME selectivity was up to 99 percent.
The surface acidity increased due to chromium loading, whereas the surface areas decreased. It was found that
metal oxide loading and surface acidity affected reaction rates more than the surface area of the catalyst. Finally,
15%Cr/DM catalyst give high methanol conversion at 91.7 percent and it has exhibited good stability during
the 12 hour experiment. The catalyst has shown efficient synthesis of dimethyl ether from methanol.
Keywords: Dimethyl-ether, Diatomite, Chromium, Dehydration
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1. บทน�ำ

ปัจจุบันพลังงานทางเลือกได้ถูกศึกษา ค้นคว้า เพื่อ
คาดหวังทีจ่ ะน�ำมาใช้แทนพลังงานเชือ้ เพลิงจากซากฟอสซิล
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดและก�ำลังจะหมดไป ไดเมทิลอีเทอร์
(Dimethyl Ether; DME) เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือก
ทีน่ า่ สนใจ ถูกศึกษาเพือ่ น�ำมาใช้แทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน
และยังมีข้อได้เปรียบคือสามารถกลั่นตัวเป็นของเหลว
ได้งา่ ยกว่า อีกทัง้ ยังเป็นพลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เมื่ อ เผาไหม้ แ ล้ ว มี ก ารปล่ อ ยออกไซด์ ข องไนโตรเจน
(NOx) ในปริมาณน้อย เหมาะที่จะน�ำมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในอนาคต [1]
การผลิตไดเมทิลอีเทอร์สามารถผลิตได้ 2 วิธี ได้แก่
วิธที างตรง คือ สังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากกีสสังเคราะห์
(CO:H2) และวิธท
ี างอ้อมจากปฏิกริ ยิ าขจัดน�ำ้ ของเมทานอล
(Methanol Dehydration) พบว่ า วิ ธี ท างอ้ อ มได้ รั บ
ความนิยมมากกว่า เนือ่ งจากสามารถต่อยอดจากโรงงาน
ผลิตเมทานอลได้ อีกทั้งยังปรับลดสัดส่วนของเมทานอล
และไดเมทิลอีเทอร์ตามความต้องการของตลาดได้อกี ด้วย
โดยทัว่ ไปแล้วการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกริ ยิ า
ก� ำ จั ด น�้ ำ ของเมทานอล มั ก ใช้ ร ่ ว มกั บ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ของแข็งที่มีความเป็นกรดไม่สูงมากนัก ตามสมการที่ (1)
2CH3OH (g) → CH3OCH3 (g) +H2O (g)

(1)

ปฏิกริ ยิ าจะเกิดขึน้ ได้ดที คี่ วามกรดอ่อน (Weak Acid)
ส่วนกรดแก่ (Strong Acid) มีผลท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์
ข้างเคียงเกิดไฮโดรคาร์บอน (Coke) ที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่งเป็นสาเหตุการเสื่อมอย่างรวดเร็วของตัวเร่งปฏิกิริยา
มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาหาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ร้อยละการแปลงผันของเมทนอลที่สูงและมี
แนวโน้มการเกิดไฮโดรคาร์บอนที่ต�่ำ [2] ซีโอไลต์และ
แกมมาอะลูมนิ าเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีถ่ กู ใช้อย่างแพร่หลาย
ส�ำหรับกระบวนการนี้ แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ยังพบ
ข้อเสียอยู่ คือ ซีโอไลต์ [3] เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความ

เป็ น กรดที่ ม ากเกิ น ไป จะท� ำ ให้ แ อลกอฮอล์ เ กิ ด เป็ น
ไฮโดรคาร์บอน ปกคลุมพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาท�ำให้
ปฏิกริ ยิ าเสือ่ มอย่างรวดเร็ว ส่วนแกมมาอะลูมนิ า [4] ถึงแม้จะ
มีความเป็นกรดทีด่ อ้ ยกว่าซีโอไลต์ แต่โดยธรรมชาติแล้ว
แกมมาอะลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชอบน�้ำ ท�ำให้เกิด
การบล็ อ กของน�้ ำ บนพื้ น ผิ ว ว่ อ งไวไม่ ใ ห้ เ มทานอลท� ำ
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวได้
งานวิจยั ก่อนหน้านีพ้ บว่าไดอะตอมไมต์ [5] เป็นดินเบา
ทางธรรมชาติ ที่มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอกที่มีรูพรุน
อยูป่ ระมาณ 30 ตารางเมตรต่อกรัม ทีป่ ระกอบไปด้วยซิลกิ า
และอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก มีความหนาแน่นต�่ำ
มีเสถียรภาพทางความร้อนทีด่ ี มีความสามารถในการดูดซับ
สูง เหมาะที่จะน�ำไปใช้เป็นวัสดุดูดซับ (Absorbent) สาร
ตัวเติม (Filler) สารยึดเกาะ (Extender) รวมไปถึงถูกใช้
เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (Supported Catalyst) ต่อมา
Pranee et al. [6] จึงได้นำ� ไดอะตอมไมต์มาใช้เร่งปฏิกริ ย
ิา
การก�ำจัดน�้ำของเมทานอล เพราะพบว่ามีความเป็นกรด
ไม่สงู มากนัก การทดลองพบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าไดอะตอมไมต์
ให้คา่ ร้อยละผลได้ทตี่ ำ�่ จากนัน้ จึงได้ปรับปรุงด้วยการเติม
โลหะทรานสิชันร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก พบว่าโครเมียม
(Cr) มีค่าร้อยละผลได้และค่าการเลือกเกิดอยู่ในระดับ
ที่ดี โดยได้ท�ำการศึกษาที่อุณหภูมิ 250–350°C อย่างไร
ก็ ต ามยั ง ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของปริ ม าณโลหะ
โครเมียมที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นงานวิจัยนี้สนใจ
ทีจ่ ะศึกษาผลของปริมาณโครเมียมบนตัวเร่งปฏิกริ ยิ าต่อค่า
การเลือกเกิดไดเมทิลอีเทอร์ (Selectivity) และค่าร้อยละ
การแปลงผัน (Conversion) ของปฏิกิริยาในช่วงสภาวะ
ดังกล่าว
2. วิธีวิจัย

2.1 การเตรียมตัวรองรับ

เตรียมตัวรองรับไดอะตอมไมต์ด้วยวิธีการรีฟลักซ์
แบบปิด (Closed-Reflux) โดยดัดแปลงวิธกี ารของ Chaisena
et al. [5] น� ำ ไดอะตอมไมต์ จ ากจั ง หวั ด ล� ำ ปางขนาด
น้อยกว่า 180 ไมโครเมตร มาชะล้างด้วยกรดซัลฟิวริก
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เมตตา บัวพันธ์ และคณะ, “ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล.”

(H2SO4, RCI Labscan Limited, Thailand) ทีอ
่ณ
ุ หภูมิ 70°C

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างไดอะตอมไมต์ด้วยน�้ำ
ปราศจากไอออน (DI) จน pH เท่ากับ 7 น�ำไปแยกตะกอน
ด้วยเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที เป็น
เวลา 15 นาที จากนั้นน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา
24 ชัว่ โมง และน�ำไปเผาทีอ
่ณ
ุ หภูมิ 500°C เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง
ตัวรองรับที่เตรียมได้ใช้สัญลักษณ์เป็น DM
2.2 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีเคลือบฝังแบบเปียก
(Wet-impregnation) โดยใช้สารละลายโครเมียมไนเตรท

ใช้แก็สดูดซับ
แอมโมเนียร้อยละ 5 โดยปริมาตร ในแก็สฮีเลียมที่อัตรา
การไหล 30 มิลลิลติ รต่อนาที ในช่วงอุณหภูมติ งั้ แต่ 100 ถึง
950°C พบว่าค่าความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาจะให้
กรด 2 ชนิด คือ กรดอ่อน ที่อุณหภูมิ 100–400°C และ
กรดแก่ ที่อุณหภูมิ 400–800°C ส�ำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ ใ ช้ ง านแล้ ว ได้ ถู ก น� ำ มาตรวจสอบปริ ม าณการสะสม
คาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิควิเคราะห์สมบัติ
ทางความร้อนของวัสดุ (TGA–50, Shimadzu, Japan)
โดยอุณหภูมิเริ่มต้นจากอุณหภูมิห้องถึง 700°C มีอัตรา
การเพิ่มของอุณหภูมิ 10°C/นาที
Thermal Conductivity Detector (TCD)

(Cr(NO3)3.9H2O, Asia Pacific Specialty Chemicals
Limited, Australia) เป็นแหล่งของโครเมียม บนไดอะตอมไมต์

หลังจากเตรียมเสร็จน�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 500°C เป็นเวลา
3 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้ เ ตรี ย มตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ มี ป ริ ม าณโลหะ
ที่แตกต่างกัน 3 ค่า โดยให้มีร้อยละ Cr โดยน�้ำหนักของ
โครเมียม เท่ากับ 5, 10 และ15 ซึ่งตัวเร่งปฏิกริ ิยาทีเ่ ตรียม
ได้นี้ ก�ำหนดให้ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็น 5%Cr/DM, 10%Cr/DM
และ15%Cr/DM ตามล�ำดับ
2.3 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา

ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ ตรี ย มได้ ถู ก น� ำ มาวิ เ คราะห์
หาโครงสร้างของผลึกและออกไซด์ของโลหะ ด้วยวิธี
วิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD, Model D8
Advance, Bruker BioSpin AG, Germany) วัดองศา
การเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์ (2θ) จาก 5–85 องศา อัตราการสแกน
0.02 องศาต่อวินาที วิเคราะห์พน
ื้ ทีผ่ วิ ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ด้วยเครื่อง Nitrogen Adsorption – Desorption (NOVA
1200e, Quantachrome, USA) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ของ Brunauer–Emmett–Teller (BET) วิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของโครเมียมบนไดอะตอมไมต์ดว้ ยเครือ่ ง
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, S-3000N,
Hitachi, Japan) หาค่าความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยา
ด้วยวิธีการคายซับแอมโมเนีย (NH3-TPD) โดยเครื่อง
BEL JAPAN Model BELCAT-B ด้วยตัวตรวจวัดชนิด

2.4 การศึกษาปฏิกิริยาก�ำจัดน�้ำของเมทานอล

การศึกษาปฏิกิริยาการก�ำจัดน�้ำของเมทานอลใน
เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง บรรจุตัวเร่งปฏิกิริยา 0.5 กรัม
โดยที่เมทานอลจะถูกป้อนเข้าไปรวมกับแก๊สไนโตรเจน
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นแก๊สพา ให้มีความเข้มข้นของเมทานอล
ต่อไนโตรเจนเป็นร้อยละ 25 โดยปริมาตร ใช้อัตราการ
ไหลรวมเท่ากับ 60 มิลลิลิตรต่อนาที ที่สภาวะอุณหภูมิ
และความดันมาตรฐาน (STP) ทดสอบปฏิกริ ยิ าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
250, 300 และ 350°C จากนั้นวิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
โครมาโตกราฟ (GC, Shimadzu, GC-14B) ด้วยตัววัด
สัญญาณสองชนิดคือ สัญญาณ Thermal Conductivity
Detector (TCD) และ สัญญาณ Flame Ionization Detector
(FID) โดยมีคอลัมน์ที่ใช้ในการแยกสาร คือ Porapak T
และ Molecular Sieve 13x พร้อมทัง้ ค�ำนวณร้อยละการแปลง
ผันของเมทานอลและร้อยละการเลือกเกิดเป็นไดเมทิล
อีเทอร์ ตามสมการที่ (1) และ (2) ตามล�ำดับ
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M
ni
Ci
i

คือ โมลของเมทานอลขาออก
คือ โมลของสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คือ จ�ำนวนคาร์บอนอะตอมในสารประกอบ
คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

(ง )
Intensity (a.u.)

เมื่อ

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
โครเมียมบนไดอะตอมไมต์
ตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมบนไดอะตอมไมต์ที่เตรียม
ได้ถกู น�ำมาวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง XRD แสดงในรูปที่ 1 ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา DM พบพีคหลัก (Main Peak) คือ ควอตซ์และ
อะลูมเิ นียมซิลเิ คต ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานของไดอะตอมไมต์
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ [7], [8] การเติมโลหะ
โครเมียมไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและยังพบ
พีคของ Cr2O3 [9] ที่เด่นชัดเมื่อเติมโครเมียมร้อยละ 15
ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เติมโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ
10 ไม่พบพีคของ Cr2O3 เนื่องจากเกิดการกระจายตัวที่ดี
ของ Cr2O3 บนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้
จากผลของ SEM ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า DM ในรูปที่ 2 (ก)
พบโครงสร้างทรงกระบอกของไดอะตอมไมต์ ส่วนใน
รูปที่ 2 (ข), 2 (ค) และ 2 (ง) พบว่าบริเวณพื้นที่ผิวของ
ไดอะตอมไมต์มี Cr2O3 เคลือบอยู่ ซึ่งลักษณะนี้ส่งผลถึง
พื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาอีกด้วย แสดงในตารางที่ 1
เมือ่ วิเคราะห์พนื้ ทีผ่ วิ ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยเทคนิค BET
พบว่าพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าลดลงจากช่วงแรก
ทีไ่ ม่มกี ารเติมโครเมียม ซึง่ เป็นผลมาจาก Cr2O3 ทีเ่ กิดขึน้
เข้าไปปิดรูพรุนของไดอะตอมไมต์ จากรูปที่ 2 จะเห็นได้วา่
Cr2O3 เคลื อ บอยู ่ บ นผิ ว หน้ า ของไดอะตอมไมต์ ไม่ ไ ด้
เคลือบฝังเข้าไปในรูพรุน เนื่องจาก Cr2O3 มีอนุภาคใหญ่
กว่ารูพรุน และเมือ่ พิจารณาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในกลุม่ ทีม่ กี าร
เติมโครเมียมในปริมาณทีม่ ากขึน้ พบว่าไม่เกิดข้อแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดส�ำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา 5%Cr/DM และ
10%Cr/DM แต่เมือ
่ เพิม่ ปริมาณถึง 15%Cr/DM มีพนื้ ทีผ่ วิ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 23 เป็น 28 m2/g อาจเพิ่มขึ้นตาม
พืน้ ทีผ่ วิ ของอนุภาค Cr2O3 เอง สอดคล้องกับผลของ XRD

(ค)
(ข )

3.1

(ก)
20

40
2θDeg

60

80

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่อง XRD
เมื่อ คือ ควอตซ์ (Quartz) และ คือ Cr2O3
ส�ำหรับ (ก) DM (ข) 5%Cr/DM (ค) 10%Cr/DM
และ (ง) 15%Cr/DM
(ก)

(ข )

(ค)

(ง )

รูปที่ 2 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะพื้นที่ผิวของตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าทีก่ ำ� ลังขยาย 3,000 เท่า (ก) DM (ข) 5%Cr/
DM (ค) 10%Cr/DM และ (ง) 15%Cr/DM
ผลของการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น กรดของตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาที่ศึกษาด้วยวิธีการคายซับแอมโมเนีย ในตาราง
ที่ 1 การเติมโลหะโครเมียมมีผลกระทบต่อพื้นที่ผิวความ
เป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยา ท�ำให้ค่าความเป็นกรดอ่อน
มีค่าสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดทั้งหมดสูงขึ้นด้วย
เนือ่ งมาจาก Cr2O3 ทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ ความเป็นกรดบนพืน้ ผิว
ของตัวมันเอง [10] ดังนั้นการปรับปรุงดังกล่าวจึงช่วย
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เมตตา บัวพันธ์ และคณะ, “ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล.”

ส่งเสริมพื้นที่ผิวความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาให้มี
ค่าความเป็นกรดที่เหมาะสมขึ้น แสดงค่าความเป็นกรด
สูงสุดที่การเติม Cr ร้อยละ 10 โดยน�้ำหนัก แต่การเติม Cr
ทีร่ อ้ ยละ 15 โดยน�ำ้ หนัก ความเป็นกรดกลับลดลง อาจเป็น
ไปได้ว่าการเติม Cr ที่มากขึ้น ส่งผลให้ Cr2O3 เคลือบเต็ม
พื้นที่ผิวของไดอะตอมไมต์จึงพบเฉพาะความเป็นกรด
ของ Cr2O3 เท่านั้น
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยา

SBET

2

33.5

Weak*
2.3

Strong**
15.5

Total
17.9

5%Cr/DM

23.9

3.1

16.6

19.7

10%Cr/DM

23.3

7.6

27.5

35.0

15%Cr/DM

28.6

4.7

15.9

20.6

(m g)

*ช่วงอุณหภูมิ 100–400°C

**ช่วงอุณหภูมิ 400–800°C

ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
โครเมียมบนไดอะตอมไมต์
ผลของร้อยละการแปลงผันของเมทานอลต่อปริมาณ
การเติมโลหะโครเมียม ในช่วงอุณหภูมิต่างๆ แสดงใน
รูปที่ 3 พบว่าร้อยละการแปลงผันของเมทานอลมีคา่ สูงขึน้
เมือ่ เพิม่ อุณหภูมใิ นการท�ำปฏิกริ ยิ า สอดคล้องกับงานวิจยั
การหน้านี้ [11], [12] และให้ผลของค่าร้อยละการเลือก
เกิดเป็นไดเมทิลอีเทอร์สูงถึงร้อยละ 99 ในทุกสภาวะ (ไม่
แสดงภาพ)
จากรูปที่ 3 เห็นได้วา่ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า DM ให้คา่ ร้อยละ
การแปลงผันเมทานอลที่แตกต่างกันเล็กน้อยในทุกช่วง
อุณหภูมิ แต่เมื่อเติม Cr กลับสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดีขึ้น
พบว่าการเติม Cr ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 โดยน�้ำหนัก
ให้คา่ ร้อยละการแปลงผันเมทานอลใกล้เคียงกัน ในขณะที่
การเติม Cr ร้อยละ 15 กลับให้ค่าร้อยละการแปลงผัน
ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าต�ำแหน่งกัมมันต์
(Active Site) ของ Cr2O3 มีผลต่อปฏิกิริยา ค่อนข้างเห็น
ได้ชัดเจนว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 15%Cr/DM ให้ผลที่ดีที่สุด
3.2

ร้อยละการแปลงผันของเมทานอล (%)

250°C

80

300°C
350°C

60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

ปริมาณการเติมโครเมียม

14

16

รูปที่ 3 ผลการเติมโครเมียมต่อร้อยละการแปลงผันของ
เมทานอล ความดัน 1 atm ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 0.5 กรัม
ความเข้มข้นของ MeOH:N2 เป็นร้อยละ 25 โดย
ปริมาตร ใช้อตั ราการไหลรวมเท่ากับ 60 มิลลิลติ ร
ต่อนาที

ปริมาณกรด (mol/m )

DM

2/

100

แต่ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 250°C ให้คา่ ร้อยละการแปลงผันเมทานอล
ทีต่ ำ�่ และเร่งปฏิกริ ยิ าได้ดขี นึ้ เมือ่ เพิม่ อุณหภูมิ แต่อณ
ุ หภูมิ
ที่ 300 ถึง 350°C กลับให้ร้อยละการแปลงผันที่เพิ่มเพียง
12.5% เท่านั้น เนื่องมาจากปฏิกิริยาเข้าใกล้สมดุลแล้ว
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความเป็นกรดของตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของปฏิกริ ยิ าก�ำจัด
น�้ำของเมทานอลเพื่อผลิตไดเมทิลอเทอร์ จึงได้พิจารณา
ผลของความเป็นกรดและพื้นผิวของตัวเร่งต่อปฏิกิริยา
การก�ำจัดของเมทานอลที่อุณหภูมิ 300°C
แสดงความเป็นกรดรวมทีม่ ผี ลต่ออัตราการแปลงผัน
ของเมทานอล ในรูปที่ 4 พบว่าการเติม Cr ส่งเสริมให้
ความเป็นกรดรวมของตัวเร่งมีคา่ ความเป็นกรดทีเ่ หมาะสม
ขึ้น มีผลท�ำให้อัตราการแปลงผันของเมทานอลมีค่าสูง
แต่ความเป็นกรดที่มากเกินไปจะท�ำให้อัตราการแปลง
ผันของเมทานอลลดต�่ำลง [2], [13] ถึงแม้ตัวเร่งปฏิกิริยา
10%Cr/DM มีคา่ ความเป็นกรดอ่อนสูงขึน
้ แต่กม็ คี า่ ความ
เป็นกรดแก่ที่มากขึ้นด้วยตามตารางที่ 1 ดังนั้นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ หมาะสมส�ำหรับปฏิกริ ยิ าก�ำจัดน�ำ้ ของเมทานอล
จะต้องมีความเป็นกรดไม่สูงมากนัก ปฏิกิริยาจะเกิดได้ดี
ขึ้นกับประเภทความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย
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2

รูปที่ 5 ผลกระทบของพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาต่อร้อยละ
การแปลงผันของเมทานอล ที่ T = 300°C
จากรูปที่ 5 แสดงผลของพืน้ ทีผ่ วิ ต่ออัตราการแปลงผัน
ของเมทานอล ส� ำหรับตัวเร่ง ปฏิกิริย าที่ท�ำการศึกษา
พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา DM ถึงแม้จะพื้นที่ผิวมาก แต่กลับ
ให้คา่ อัตราการแปลงผันของเมทานอลทีต่ ำ�่ กว่ากลุม่ ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีการเติมโครเมียม แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ผิวมี
ผลต่อร้อยละการแปลงผันของเมทานอลน้อยกว่าปริมาณ
โครเมียมออกไซด์ที่เกิดขึ้น
3.3 การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา

ตรวจสอบความเสถียรสภาพของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าหลัง
การใช้งานผ่านไป 12 ชัว่ โมง ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 15%Cr/DM

350°C

30
250°C

20
10

10%Cr/DM
15%Cr/DM

0

36

รูปที่ 4 ผลกระทบของความเป็นกรดรวมบนพื้นที่ผิวต่อ
อัตราการแปลงผันของเมทานอล ที่ T = 300°C
35

300°C

0

2

4

6

8

เวลา (ชั่วโมง)

10

12

14

รูปที่ 6 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราการแปลงผั น ของ
เมทานอลต่อเวลา
และ 10%Cr/DM ที่ให้ค่าอัตราการแปลงผันเมทานอลสูง
แสดงในรูปที่ 6
พบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทัง้ 2 มีเถียรสภาพทีด่ ี เนือ่ งจาก
อัตราการแปลงผันของเมทานอลมีค่าคงที่ แม้ว่าอุณหภูมิ
ในการท�ำปฏิกิริยามีค่าสูงขึ้น เมื่อน�ำตัวเร่งปฏิกิริยา
ไปตรวจสอบการสะสมของไฮโดรคาร์บอนด้วยเครื่อง
วิเคราะห์ TGA ในตารางที่ 2 พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่
ผ่านการเติมโครเมียมช่วยลด Coke จะเห็นได้ว่าตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 15%Cr/DM และ 10%Cr/DM ให้ค่า %Coke
ทีใ่ กล้เคียงกัน แต่พบว่า 15%Cr/DM ให้คา่ อัตราการแปลงผัน
เมทานอลสูงกว่า 10%Cr/DM แสดงให้เห็นว่า Cr ขัดขวาง
การเกิด Coke บนพื้นผิว
ตารางที่ 2 ผลของสะสมของการเกิดคาร์บอน (%Coke)
บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยา
DM
5%Cr/DM
10%Cr/DM
15%Cr/DM

4. สรุป

%Coke by TGA
7.4
5.9
4.7
4.1

การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลด้วย
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโครเมี ย มบนตั ว รองรั บ ไดอะตอมไมต์
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เมตตา บัวพันธ์ และคณะ, “ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล.”

พบว่าร้อยละการแปลงผันของเมทานอลขึ้นกับปริมาณ
โครเมียมออกไซด์และความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยา
การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการเติมโลหะโครเมียม
ช่วยพัฒนาให้มปี ระสิทธิการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ในอุณหภูมทิ ตี่ ำ�่
และตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 15%Cr/DM แสดงค่าร้อยละการแปลง
ของเมทานอลและร้อยละการเลือกเกิดเป็นไดเมทิลอีเทอร์
ที่สูง อีกทั้งมีแนวโน้มการ Coke ที่ต�่ำ เหมาะส�ำหรับใช้ใน
การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาก�ำจัดน�้ำของ
เมทานอล

vol. 11, pp. 289–299, 2004.
[6] W. Pranee, “Synthesis of dimethyl ether as an
alternative fuel,” Ph.D. dissertation, Department
of Chemical Engineering, Khon Kaen University,
Khon Kaen, 2015.
[7] O. Şan, R. Gören, and C. Özgür, “Purification
of diatomite powder by acid leaching for use in
fabrication of porous ceramics,” International
Journal of Mineral Processing, vol. 93, no. 1,
pp. 6–10, 2009.

เอกสารอ้างอิง

[8] H. A. Alyosefa, S. Ibrahimb, J. Welscherc, A.

[1] A. A. Rownaghi, F. Rezaei, M. Stante, and J.

Inayatc, A. Eilertd, R. Denecked, W. Schwiegerc,

Hedlund, “Selective dehydration of methanol

T. Münstere, G. Kloesse, W.-D. Einickea, and D.

to dimethyl ether on ZSM-5 nanocrystal,”

Enkea, “Effect of acid treatment on the chemical

Applied Catalysis B: Environmental, vol. 119–120,

composition and the structure of Egyptian

pp. 56–61, 2012.

diatomite,” International Journal of Mineral

[2] F. Yaripoura, F. Baghaeia, I. Schmidtb, and J.

Processing, vol. 132, pp. 17–25, 2014.

Perregaardb, “Catalytic dehydration of methanol

[9] J.-H. Kima, H.-M. Jeonga, C. W. Naa, J.-W. Yoona,

to dimethyl ether (DME) over solid-acid catalysts,”

F. Abdel-Hadyb, A.A. Wazzanb, and J.-H. Lee,

Catalysis Communications, vol. 6, no. 2, pp. 147–

“Highly selective and sensitive xylene sensors

152, 2005.

using Cr 2O 3-ZnCr 2O 4 hetero-nanostructures

[3] S.-M. Kim, Y.-J. Lee, J. W. Bae, H. S. Potdar,

prepared by galvanic replacement,” Sensors and

and K.-W. Jun, “Synthesis and characterization

Actuators B: Chemical, vol. 235, pp. 498–506,

of a highly active alumina catalyst for methanol

2016.

dehydration to dimethyl ether,” Applied Catalysis

[10] Y.-X. Cheng, J.-L. Fan, Z.-Y. Xie, Ji-Q. Lu, and

A: General, vol. 348, no. 1, pp. 113–120, 2008.

M.-F. Luo, “Effects of M-promoter (M = Y, Co,

[4] Z. Hosseini, M. Taghizadeh, and F. Yaripour,

La, Zn) on Cr2O3 catalysts for fluorination of

“Synthesis of nanocrystalline γ-Al2O3 by sol-gel

perchloroethylene,” Fluorine Chemistry, vol. 156,

and precipitation methods for methanol

pp. 66–72 , 2013.

dehydration to dimethyl ether,” Journal of Natural

[11] L. Zhang, J. Wang, P. Wu, Z. Hou, J. Feı, and X.

Gas Chemistry, vol. 20, no. 2, pp. 128–134, 2011.

Zheng, “Synthesis of dimethyl ether via methanol

[5] C. Aphiruk and K. Rangsriwatananon, “Effects

dehydration over combined Al 2O 3-HZSM-5

of thermal and acid treatments on some physico-

solid acids,” Chinese Journal of Catalysis, vol. 31,

chemical properties of Lampang diatomite,”

no. 8, pp. 987–992, 2010.

Suranaree Journal of Science and Technology,

[12] K. C. Tokaya,T. Dogua, and G. Dogub, “Dimethyl

758

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ต.ค.–ธ.ค. 2560
The Journal of KMUTNB., Vol. 27, No. 4, Oct.–Dec. 2017

ether synthesis over alumina based catalysts,”

ether synthesis via methanol dehydration

Chemical Engineering Journal, vol. 184, pp. 278–

over bea zeolite from bagasse fly ash with

285, 2012.

Zircronium- and Nickel-Ion exchange,”

[13] W. Pranee, P. Assawasaengrat, A. Neramittagapong,
S. Intarachit, and S. Neramittagapong, “Dimethyl

759

Advanced Materials Research, vol. 931–932,
pp. 3–6, 2014.

