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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี? ศึกษาความเป็ นไปได้ในการกําจัด NO พร้อมโทลูอีนทีNมีอยู่ร่วมกันในแก๊สปล่อยทิ?งด้วยตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 การกําจัด NO ใช้ปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดด้วย NH3 ส่ วนการกําจัดโทลูอีนใช้
ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์ดว้ ยตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้ออกซิ เจน การทดสอบกระทําในช่วงอุณหภูมิการทําปฏิกิริยา
120-450 °C ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNออกแบบมาเพืNอการกําจัด NO ด้วย
การทําปฏิกิริยากับ NH3 สามารถทําการออกซิ ไดซ์โมเลกุลโทลูอีนได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี? ยงั พบว่าเมืNอแก๊ส
ปล่อยทิ?งมีโทลูอีนผสมอยู่ ความสามารถในการกําจัด NO ของตัวเร่ งปฏิกิริยาเพิNมสู งขึ? นอย่างเห็ นได้ชัดในช่ว ง
อุณหภูมิสูง
คําสําคัญ: ไนตริ กออกไซด์, โทลูอีน, การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิด, การออกซิไดซ์
Abstract
The present research investigated the possibility of simultaneous elimination of NO and toluene coexisted in an exhaust gas stream over V2O5-MoO3/TiO2 catalysts. The elimination of NO used the selective
catalytic reduction with NH3 reaction while the elimination of toluene used the catalytic oxidation with O2
reaction. The reactions were carried out in the reaction temperature range 120-450°C. The experimental results
showed that V2O5-MoO3/TiO2 catalysts designed for the elimination of NO using NH3 could simultaneously
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oxidised toluene. In addition, it was found that when toluene existed in the exhaust gas, the activity for NO
removal of the catalysts was greatly enhanced especially in the high reaction temperature region.
Keywords: Nitric oxide, Toluene, Selective Catalytic Reduction, Oxidation
1. บทนํา
สารประกอบอินทรี ยท์ ีN ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรื อ VOCs) ทีN เกิ ดขึ? นในระหว่าง
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่ อให้เกิ ดปั ญหาในการกําจัดด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการด้วยกัน เหตุผล
ประการแรกคือความเข้มข้นทีN ตNาํ ของสารเหล่านี? ในแก๊สปล่อยทิ?ง (โดยทัวN ไปจะอยู่ทีNระดับ ppm) ทําให้ไม่คุม้ ค่าทีN
จะแยกนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เหตุผลประการทีN สองคื อแก๊สปล่อยทิ?งมักจะมี ความดันทีN ตN าํ เพราะเป็ นการ
ปล่อยออกสู่ บรรยากาศโดยตรง ดังนั?นกระบวนการทีNจะนํามาใช้ในการกําจัดต้องไม่ก่อปั ญหาความต้านทานการ
ไหลทีN สูงเกิ นไปในระบบแก๊สปล่อยทิ? งและไม่ตอ้ งใช้ความดันทีN สูงในการทํางาน และเหตุผลประการทีN สามคือ
แก๊สปล่อยทิ?งมักจะมีอุณหภูมิตNาํ (ประมาณอุณหภูมิหอ้ งหรื อสู งกว่าอุณหภูมิห้องไม่มาก) ทําให้ไม่สามารถทีNจะใช้
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาในการทําลายได้ เว้นแต่ มีการติ ดตั?งระบบเพิN มอุณหภูมิแก๊ส ปล่อยทิ? งให้สูงขึ? น ซึN งเป็ นการเพิN ม
ค่าใช้จ่าย
โทลูอีน (Toluene C6H5-CH3) เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ีNระเหยง่ายตัวหนึNงทีN ปะปนมากับแก๊สปล่อยทิ?งทีN
เป็ นจุ ดสนใจของงานวิจยั นี? ทีNเป็ นแก๊สปล่อยทิ?งทีN มีความเข้มข้นออกซิ เจนสู ง ด้วยการทีN โทลูอีนเป็ นโมเลกุลไม่มี
ขั?ว จึงไม่สามารถกําจัดออกด้วยการใช้หอชะล้างทีNใช้น? าํ เป็ นตัวทําละลายได้ ด้วยการทีN แก๊สปล่อยทิ?งมีความดันทีN
ตํNา จึ งทํา ให้ ไ ม่ เ หมาะสมทีN จ ะกํา จัด ด้ว ยการใช้ก ารดู ด ซั บ ด้ว ยเบดสารดู ด ซับ เพราะจํา เป็ นต้อ งมี ก ารติ ด ตั?ง
คอมเพรสเซอร์เพิNมเติมเพืNอเพิNมความดันให้แก๊สปล่อยทิ?งไหลผ่านเบดสารดูดซับได้ และด้วยการทีNแก๊สปล่อยทิ?งมี
อุณหภูมิตN าํ และอัตราการไหลทีN ค่อนข้างมาก จึ งไม่คุม้ ทีN จะทําการเพิN มอุณหภูมิแก๊สปล่อยทิ? งให้สูงพอทีN ตวั เร่ ง
ปฏิ กิริ ยาการออกซิ ไ ดซ์ สามารถเริN มทํา งานได้ โดยเฉพาะสําหรั บแก๊ ส ปล่ อยทิ? งทีN มีความเข้มข้นออกซิ เจนสู ง
จําเป็ นต้องใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาทีNเป็ นสารประกอบโลหะออกไซด์ในการออกซิไดซ์ ซึN งตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์
นั?นต้องการอุณหภูมิในการเริN มการทําปฏิกิริยาทีNสูงกว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาทีNเป็ นโลหะมีตระกูล
โครงสร้างโมเลกุลของโทลูอีนมีหมู่ฟังก์ชนั ทีNว่องไวในการทําปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์อยู่สองส่ วนด้วยกัน
ส่ วนแรกคือหมู่เมทิล (methyl –CH3) และส่วนทีNสองคือส่วนทีNเป็ นวงแหวนอะโรมาติก (C6H5-) หมู่เมทิลเป็ นหมู่ทีN
มีความว่องไวในการทําปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์สูงกว่าโครงสร้างวงแหวนอะโรมาติ ก แต่ การออกซิ ไดซ์ทีNหมู่
เมทิลนั?นนําไปสู่ การเกิดกรดเบนโซอิก (benzoic acid C6H5-COOH) ทีNทนต่อการออกซิไดซ์ต่อไปเป็ น CO2 และไอ
นํ?า ในขณะทีNการออกซิ ไดซ์ทีNวงแหวนอะโรมาติกนั?นนําไปสู่ การแตกโมเลกุลออกเป็ นชิ?นเล็ก ๆ ทีNนาํ ไปสู่ การเกิด
เป็ น CO2 และไอนํ?าได้สมบูรณ์มากกว่า ดังนั?นตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ทีNจะนํามาใช้น? นั ต้องมีความว่องไวสู ง
พอทีNจะทําปฏิกิริยาทีNตาํ แหน่งวงแหวนอะโรมาติกได้
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หน่วยกําจัด NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีNเกิดจากการเผาไหม้เชื?อเพลิงด้วยการทําปฏิกิริยากับ NH3 ในปฏิกิริยาทีN
มีชืNอว่าการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิด (Selective Catalytic Reduction หรื อชืN อย่อทีNรู้จกั กันทัวN ไปว่า SCR) เป็ นหน่วยหนึN ง
ทีNมีการติดตั?งในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อโรงไฟฟ้ าเพืNอใช้ลดปริ มาณ NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีN เกิดจากการเผาไหม้
ก่อนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ ในปฏิกิริยานี? จะทําการเติม NH3 เข้าไปในแก๊สปล่อยทิ? งก่อนทีN แก๊สจะไหลผ่านเบด
ตัวเร่ งปฏิกิริยา ตัวเร่ งปฏิกิริยากลุ่มหนึN งทีN เป็ นทีNนิยมใช้กนั ก็คือตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5, MoO3 หรื อ WO3 ทีNอาจเป็ น
โลหะออกไซด์เดีNยวหรื อโลหะออกไซด์ผสมของสารประกอบโลหะออกไซด์เหล่านี? บนตัวรองรับ TiO2 [1, 2] การ
เลือกใช้โลหะออกไซด์ตวั ไหนนั?นขึ?นอยู่กบั อุณหภูมิของแก๊สทีNไหลผ่านเข้าสู่ เบดตัวเร่ งปฏิกิริยา อุณหภูมิแก๊สนี?
ขึ? นอยู่กบั การออกแบบตําแหน่ งติ ดตั?งระบบนําความร้ อนในแก๊สปล่อยทิ? งกลับไปใช้ใหม่อีกทอดหนึN งว่าจะอยู่
ทางด้านต้นนํ?าหรื อปลายนํ?าของเบดตัวเร่ งปฏิกิริยา SCR
ตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาโลหะออกไซด์ผสมทีN มีความว่องไวสู งในการกําจัด
NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีN มีความเข้มข้นออกซิ เจนสู ง โดยมีอุณหภูมิทาํ งานอยู่ในช่ วง 200-350°C [2] และยังเป็ นทีN
ทราบกันมานานแล้วว่า V2O5 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์ทีNสามารถตัดโครงสร้างวงแหวนเบนซี นให้กลาย
เป็ น CO2 และไอนํ?าได้ [3-6] นอกจากนี? ยงั มีรายงานว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยา V2O5/TiO2 ทีN ได้รับ การเสริ มด้วย MoO3
และ/หรื อ WO3 ก็มีความสามารถในการตัดโครงสร้างวงแหวนเบนซี นเช่นกัน [6-11]
งานวิ จัยก่ อ นหน้านี? ของคณะผูว้ ิ จยั [12-15] ได้ทาํ การศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้ระบบ SCR ทีN
ภาคอุตสาหกรรมมีอยูแ่ ล้วในการกําจัดเบนซี นทีNปนเปื? อนในแก๊สปล่อยทิ?ง เหตุผลทีNเลือกใช้ระบบ SCR ทําหน้าทีN
กําจัดเบนซี นร่ วมกับ NO ในเวลาเดียวกันคือ
(ก) แก๊สปล่อยทิ?งทีNเข้าสู่ ระบบ SCR นั?นเป็ นแก๊สร้อนอุณหภูมิสูงและมีอตั ราการไหลทีNสูง ส่ วนแก๊สทีNมี
เบนซี นปนเปื? อนอยู่น? ันแม้ว่าจะมีอุณหภูมิตNาํ แต่มีอตั ราการไหลทีN ตNาํ กว่ามาก การผสมแก๊สทีNมีเบนซี นปนเปื? อน
เข้ากับแก๊สร้อนทีNไหลเข้าสู่ ระบบ SCR จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและอัตราการไหลรวมของแก๊สผสม
(ข) สายแก๊สร้อนทีN เข้าสู่ ระบบ SCR มีความดันตํNา แก๊สปล่อยทิ?งทีN มีเบนซี นปนอยู่สามารถไหลรวมกับ
สายแก๊สร้อนดังกล่าวได้โดยตรง โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีหน่ วยเพิNมความดันให้กบั แก๊สปล่อยทิ?งทีN มีเบนซี นปนเปื? อน
จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั?งอุปกรณ์
(ค) ตัวเร่ งปฏิกิริยาทีNใช้กบั ระบบ SCR นั?นมีความสามารถในการตัดวงแหวนเบนซีน และ
(ง) ไม่ตอ้ งมีหน่วยปฏิบตั ิการเพิNมเติม จึงไม่เป็ นการเพิNมภาระให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จากผลการทดสอบเบื? องต้นในระดับห้องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถใช้ระบบ SCR ในการทําหน้าทีN กาํ จัด
เบนซี นควบคู่ไปด้ว ยกันได้ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์หลักทีN เกิ ด จากการออกซิ ไดซ์เบนซี นได้แ ก่ CO2 และมาเลอิ กแอน
ไฮดราย (maleic anhydride) สัดส่ วนการเกิด CO2 ขึ?นอยู่กบั ชนิ ดตัวเร่ งปฏิกิริยาทีNใช้และอุณหภูมิการทําปฏิกิริยา
กล่าวคือทีNอุณหภูมิการทําปฏิกิริยาสู งขึ?น จะกําจัดเบนซีนได้ดีข? ึนและสัดส่ วนการเกิด CO2 จะเพิNมขึ?น
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งานวิ จัย ทีN นํา เสนอนี? เป็ นการขยายขอบเขตงานวิ จัย ก่ อนหน้า ของคณะผูว้ ิ จัย โดยได้ท ําการทดสอบ
ความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยา SCR ในการกําจัดโทลูอีน (toluene C6H5-CH3) ด้วยปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โดย
อาศัยออกซิ เจนทีNมีอยู่ในแก๊สปล่อยทิ?งจากการเผาไหม้ และปฏิกิริยาการกําจัด NO ด้วย NH3 (ปฏิกิริยา SCR) ใน
เวลาเดียวกัน หมู่เมทิ ล (methyl –CH3) ทีNปรากฏในโครงสร้างโมเลกุลโทลูอีนทําให้ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลู
อีนนั?นมีความแตกต่างไปจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์เบนซี นอยูบ่ างประการ กล่าวคือ
(1) เป็ นทีN ทราบกันมานานแล้วว่าหมู่เมทิลเป็ นโครงสร้างทีN ว่องไวต่อปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนมาก
กว่าโครงสร้างส่ วนทีNเป็ นวงแหวน การออกซิ ไดซ์หมู่เมทิลจะได้หมู่คาร์ บอกซิ ล (carboxyl –COOH) ทีNค่อนข้าง
เสถียรต่อการถูกออกซิ ไดซ์ต่อ ดังนั?นผลิตภัณฑ์หลักทีN เกิดจากการออกซิ ไดซ์โทลูอีนถ้าหากปฏิกิริยานั?นเกิดทีNหมู่
เมทิลคือกรดเบนโซอิก (benzoic acid C6H5-COOH) [16-19]
(2) ในสภาวะทีN มีแอมโมเนี ยและออกซิ เจนร่ วมด้วยนั?น หมู่เมทิ ลสามารถเปลีNยนไปเป็ นหมู่ไนไตรล์
(nitrile –CN) โดยปฏิกิริยาแอมมอกซิ เดชัน (ammoxidation) [20-24]
(3) หมู่ –COOH ของกรดเบนโซอิกเป็ นหมู่ทีNดึงอิเล็กตรอนออกจากวงแหวนเบนซี น ทําให้ความว่องไว
ของวงแหวนเบนซี นของกรดเบนโซอิกลดตํNาลง การตัดวงแหวนเบนซี นของกรดเบนโซอินเพืNอสลายโมเลกุลกรด
เบนโซอิกให้กลายเป็ น CO2 จึงทําได้ยากขึ?นเมืNอเทียบกับโทลูอีน
รู ป ทีN 1 ข้างล่ า งเป็ นการสรุ ป ปฏิ กิริ ย าทีN ต รวจพบในการออกซิ ไ ดซ์ เบนซี น ร่ ว มกับปฏิ กิริ ย า SCR และ
ผลิตภัณฑ์ทีNคาดว่ามีโอกาสเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนร่ วมกับปฏิกิริยา SCR

รู ปทีN 1 (ซ้าย) ผลิตภัณฑ์ทีNได้จากการออกซิ ไดซ์เบนซี นร่ วมกับปฏิกิริยา SCR (ขวา) ผลิตภัณฑ์ทีNคาดว่ามี
โอกาสเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนร่ วมกับปฏิกิริยา SCR
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ด้วยเหตุน? ีงานวิจยั นี?จึงต้องการทดสอบความเป็ นไปได้ในการกําจัดโทลูอีนทีN ปนเปื? อนอยู่ในแก๊สปล่อยทิ?ง
ด้วยการใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยา SCR เพืN อทดสอบความเป็ นไปได้ว่าจะสามารถทําได้เช่ นเดี ย วกันกับกรณี ของเบน
ซี นหรื อไม่ ตัวเร่ งปฏิกิริยา SCR ทีNใช้ทดสอบในงานนี?คือตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสม V2O5 และ MoO3 บน
ตัวรองรับ TiO2 เฟสอนาเทส (V2O5-MoO3/TiO2) ตัวเร่ งปฏิกิริยาตระกูลนี?ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสําหรับ
การกําจัดแก๊ส NO ในช่ วงอุณหภูมิตN าํ -ปานกลาง สามารถทํา งานได้ดีใ นสภาวะทีN มีออกซิ เจนและไอนํ?าความ
เข้มข้นสู ง และยังทนต่อแก๊ส SO2 ทีNอยูใ่ นแก๊สปล่อยทิ?งด้วย [2]
2. การทดลอง
ส่ วนนี? จะให้รายละเอี ย ด วิธีการสังเคราะห์ตวั เร่ งปฏิ กิริ ยา เทคนิ คทีN ใช้ในการวิเคราะห์ตวั เร่ งปฏิ กิริย า
องค์ประกอบของแก๊สทีNใช้ในการทดสอบ และระเบียบวิธีทดสอบความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
2.1 การสั งเคราะห์ ตวั เร่ งปฏิกริ ิยาและการวิเคราะห์
TiO2 (เฟส anatase) ทีNนาํ มาใช้เป็ นตัวรองรับเป็ น reference catalyst รหัส P25 จากบริ ษทั Aeroxide ก่อน
นํามาเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาจะนําไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 200ºC เป็ นเวลา 4 ชัวN โมงเพืNอกําจัดสิN งปนเปื? อนทีN อาจ
ติดมา และนํามาเก็บไว้ในขวดแก้วปิ ดผนึ กทีNอุณหภูมิห้อง
การเติมโลหะ V และ Mo ลงไปบนตัวรองรั บ TiO2 ใช้วิธีการเคลื อบฝั งด้วยเทคนิ คเปี ยกพอดี พ?ืนผิว
(incipient wetness impregnation) โดยเริN มจากการละลายเกลือ NH4VO3 (ammonium meta vanadate จากบริ ษทั
Aldrich) ในนํ?ากลันN โดยใช้กรดออกซาลิก (oxalic acid จากบริ ษทั Fluka) ช่วยในการละลาย จากนั?นหยด
สารละลายทีNเตรี ยมขึ?นลงบน TiO2 ทีNใช้เป็ นตัวรองรับ ตามด้วยการอบแห้งทีN อุณหภูมิ 110ºC นาน 24 ชัวN โมง นํา
ผลึกทีNได้มาบดให้ละเอียดและนําไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 500ºC นาน 2 ชัวN โมง จะได้ตวั เร่ งปฏิกิริยา V2O5/TiO2
ขั?นตอนต่อไปเป็ นการเติมโลหะ Mo ลงบนตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 ทีN ได้จากขั?นตอนข้างต้น โดยเริN ม
จากการละลายเกลือโลหะ Mo (ใช้เกลือ ammonium hepta molybdate (NH4)6Mo7O24·xH2O จากบริ ษทั Aldrich)
ในนํ?ากลันN โดยมีกรดออกซาลิกช่ วยในการละลาย จากนั?นหยดสารละลายทีN เตรี ยมได้ลงบนผงตัว เร่ งปฏิ กิริย า
V2O5/TiO2 ทีNเตรี ยมไว้ในขั?นตอนแรก นําไปอบแห้งเป็ นครั?งทีNสองทีNอณ
ุ หภูมิ 110ºC เป็ นเวลานาน 24 ชัวN โมง ตาม
ด้วยการบดให้เป็ นผงละเอียดก่อนนําตัวเร่ งปฏิกิริยาไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 500ºC เป็ นเวลา 2 ชัวN โมง
วัดปริ มาณโลหะของตัวเร่ งปฏิ กิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีN เตรี ยมได้โดยเครืN อง ICP-OES Perkin Elmer
Optima 2100 DV วัดเฟสของตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้ตวั อย่างทีN เป็ นผงด้วยเครืN อง X-ray diffractometer SIEMENS
D-5000 และวัดพื?นทีNผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยเทคนิ ค single point BET ด้วยเครืN อง Micromeritics Chemisorb
2750 ทีNอาศัยการวัดปริ มาณการดูดซับแก๊สไนโตรเจนทีN อุณหภูมิ -196ºC โดยก่อนทําการวิเคราะห์จะไล่แก๊สต่าง ๆ
(ทีNไม่ใช่ฮีเลียม) ออกจากรู พรุ นของตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยการให้ความร้อนทีNอุณหภูมิ 200ºC นาน 4 ชัวN โมงโดยมีแก๊ส
ฮีเลียมไหลผ่านตัวอย่างตลอดเวลา
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2.2 การทดสอบความว่ องไวในการทําปฏิกริ ิยา
การประเมินความสามารถในการทําปฏิกิริยา (ก) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิ ดโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาของ NO
ด้วย NH3 (ข) ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ย (ค) การออกซิ ไดซ์โทลูอีน และ (ง) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและ
การออกซิ ไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกัน ของตัวเร่ งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNเตรี ยมได้กระทําในเครืN องปฏิกรณ์
แบบเบดนิN ง (Fixed-bed) ทีN ทาํ จากท่ อเหล็กกล้าไร้สนิ ม (SS304) ขนาด 3/8” เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7 mm
องค์ประกอบของแก๊สทีN ใช้ในการทดลองได้มาจากองค์ประกอบของแก๊สปล่อยทิ?งจริ งจากโรงไฟฟ้ าทีN ผลิตไฟฟ้ า
ด้วยเครืN องยนต์กงั หันแก๊ส องค์ประกอบของแก๊สปล่อยทิ?งจากโรงงานทีN ได้รับมาประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ ทีN ความ
เข้มข้นดังนี?คือ NO 104 ppm NH3 104 ppm O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol และ SO2 26 ppm
ในการทดลองจะทําการบรรจุตวั เร่ งปฏิกิริยา 0.1 g ในเครืN องปฏิกรณ์โดยให้อยู่ตรงกลางระหว่าง quartz
wool จากนั?นติ ดตั?งเครืN องปฏิ กรณ์ เข้าในเตาให้ความร้ อนโดยมีเทอร์ โมคัปเปิ ลติ ดตั?งอยู่ใต้เบดตัวเร่ งปฏิ กิริยา
อุณหภูมิทีNใช้ในการทดลองอยู่ในช่วง 120-450ºC อัตราการไหลของแก๊สแต่ละตัวควบคุมด้วยเครืN องควบคุมอัตรา
การไหล แผนผังระบบอุปกรณ์ทีNใช้ในการทดสอบความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยาแสดงไว้ในรู ปทีN 2

รู ปทีN 2 แผนผังระบบอุปกรณ์ทีNใช้ในการทดสอบความว่องไวของตัวเร่ งปฏิกิริยา
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การวัดความเข้มข้น NO ในแก๊สใช้เครืN องแก๊สโครมาโทกราฟ Shimadzu GC-2014 ติดตั?งตัวตรวจวัดชนิด
Electron Capture Detector (ECD) และคอลัมน์ Hayeseb DB การวัดความเข้มข้นโทลูอีนใช้เครืN องแก๊สโครมาโท
กราฟ Shimadzu GC-8A ติดตั?งตัวตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (FID) และการวัดความเข้มข้น CO2 ใช้
เครืN องแก๊สโครมาโทกราฟ Shimadzu GC-8A ติดตั?งตัวตรวจวัดชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD)
ค่าร้อยละของ NO ทีNทาํ ปฏิกิริยาไป (%NO conversion) คํานวณจากสมการ
%NO conversion =

NO in − NO out
× 100
NO in

(1)

ค่าร้อยละของโทลูอีนทีNทาํ ปฏิกิริยาไป (%Toluene conversion) คํานวณจากสมการ
%Toluene conversion =

Toluene in − Toluene out
× 100
Toluene in

(2)

ค่าร้อยละของโทลูอีนทีNเปลีNยนไปเป็ น CO2 (%Toluene to CO2) คํานวณจากสมการ
%Toluene to CO 2 =

CO 2,out /7
Toluene in

× 100

(3)

โดยทีN NOin คือความเข้มข้นของ NO ทีNป้อนเข้าสู่ เครืN องปฏิกรณ์
NOout คือความเข้มข้นของ NO ทางด้านขาออกของเครืN องปฏิกรณ์
Toluenein คือความเข้มข้นของโทลูอีนทีNป้อนเข้าสู่เครืN องปฏิกรณ์
Tolueneout คือความเข้มข้นของโทลูอีนทางด้านขาออกเครืN องปฏิกรณ์
CO2,out คือความเข้มข้น CO2 ในแก๊สขาออก โดยสมมุติวา่ โทลูอีน 1 mol ให้ CO2 7 mol
การทดสอบความสามารถในการทําปฏิกิริยาของตัวเร่ งปฏิกิริยาแบ่งออกเป็ น 4 ปฏิกิริยาดังนี?
(ก) ปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิด โดยการทดลองนี? ใช้แก๊สผสมทีNประกอบด้วย NO 104 ppm NH3 104
ppm O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol และ SO2 26 ppm ปฏิกิริยานี?เป็ นการทดสอบความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
การกําจัด NO ซึN งเป็ นปฏิกิริยาหลักทีNตอ้ งการ
(ข) ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ย โดยในการทดลองนี? ใช้แก๊สผสมทีNประกอบด้วย NH3 104 ppm
O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol และ SO2 26 ppm ปฏิกิริยานี? เป็ นการทดสอบความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยาในการ
ออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็ น NO ซึN งเป็ นปฏิกิริยาข้างเคียงทีNไม่ตอ้ งการ
(ค) ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีน โดยในการทดลองนี? ใช้แก๊สผสมทีN ประกอบด้วย O2 13 %vol ไอนํ?า
13 %vol SO2 26 ppm และโทลูอีน 170 ppm ปฏิกิริยานี? เป็ นการทดสอบความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยาในการ
ทําลายโมเลกุลโทลูอีน ซึN งเป็ นอีกหนึNงปฏิกิริยาหลักทีNตอ้ งการ และ
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(ง) ปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิ ดและการออกซิ ไดซ์โทลูอีนในเวลาเดี ยวกัน โดยในการทดลองนี? ใช้
แก๊สผสมทีN ประกอบด้วย NO 104 ppm NH3 104 ppm O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol SO2 26 ppm และโทลูอีน 170
ppm ปฏิกิริยานี? เป็ นการทดสอบความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยาในการกําจัด NO และทําลายโมเลกุลโทลูอีนใน
เวลาเดียวกัน ซึN งเป็ นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี?
โดยในทุกปฏิกิริยาจะมีการเติมแก๊ส N2 เพืNอให้อตั ราการไหลรวมของแก๊สในระบบเท่ากับ 230 ml/min
3. ผลการทดลองและการอภิปราย
เนื?อหาในส่ วนนี?เป็ นการนําเสนอผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 พืนe ที^ผวิ ปริมาณโลหะ และโครงสร้ างผลึก
ผลการวัดพื?นทีN ผิวและปริ มาณโลหะของตัวเร่ งปฏิ กิริยาทีNเตรี ยมได้แสดงไว้ในตารางทีN 1 ข้อมูลทีN วดั ได้
แสดงว่าเมืN อนําโลหะออกไซด์เติ มลงไปบนตัวรองรั บ TiO2 ทําให้พ?ืนทีN ผิวของตัวเร่ งปฏิ กิริยาทีN มีการเคลื อบฝั ง
โลหะออกไซด์มีพ?ืนทีNผิวลดลง ทั?งนี? เนืN องจากการเติมโลหะออกไซด์ลงไปบนตัวรองรับอาจทําให้เกิดการอุดตันทีN รู
พรุ นของตัวรองรับ
ตารางทีN 1 พื?นทีNผิวและปริ มาณโลหะของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ตัวเร่ งปฏิกิริยา พื?นทีNผิว (m2/g)
V2O5 (%wt)
TiO2
28.1
2V9Mo
18.8
2.18
2V12Mo
23.4
2.01
2V14Mo
15.9
1.99

MoO3 (%wt)
9.42
12.07
14.08

ผลการวิเคราะห์โครงร่ างผลึกของตัวเร่ งปฏิ กิริยาโลหะออกไซด์ดว้ ยเทคนิ ค XRD แสดงไว้ในรู ปทีN 3
พบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยาประกอบด้วย 2 เฟสคือ เฟสอนาเทส (Anatase) ทีNเป็ นเฟสหลักและเฟสรู ไทล์ (Rutile) [25]
นอกจากนี? ยงั ตรวจพบพีคทีN ตาํ แหน่ ง 23, 27 และ 33° ซึN งเป็ นพีคของผลึก MoO3 [26, 27] โดยพีคดังกล่าวมีความ
ชัดเจนขึ? นเมืNอปริ มาณ MoO3 เพิN มสู งขึ? น ส่ วนพีคของ V2O5 ทีN ไม่ปรากฏให้เห็นนั?นเป็ นเพราะมีปริ มาณน้อยและ
V2O5 แผ่กระจายออกไปในรู ปความหนาชั?นอะตอมเดียว (monolayer) บนพื?นผิวอนาเทส [28] ทําให้ไม่เกิดเป็ น
ผลึก V2O5 ทีNเทคนิค XRD สามารถตรวจวัดได้
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รู ปทีN 3 รู ปแบบผลึกของตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ V2O5-MoO3/TiO2 ด้วยเทคนิค XRD
3.2 การทดสอบความว่ องไวในการทําปฏิกิริย าการรี ดิวซ์ แบบเลือ กเกิด การออกซิ ไดซ์ แอมโมเนีย และการ
ออกซิไดซ์ โทลูอนี
ขั?นตอนนี? เป็ นการทดสอบความสามารถในการทําปฏิกิริยา (ก) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิด (NH3-SCR) (ข)
การออกซิ ไดซ์แอมโมเนีย และ (ค) ปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีน โดยเป็ นการทดสอบแยกทีละปฏิกิริยา โดยใน
การทดลองแต่ละปฏิกิริยานั?นใช้องค์ประกอบของแก๊สดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ผลการทดลองทีN ได้สําหรั บ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo, 2V12Mo และ 2V14Mo แสดงไว้ในรู ปทีN 4-6 ตามลําดับ
สําหรับปฏิกิริยา (ก) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดจากการทดลองพบว่าตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo (รู ปทีN 4) ให้ค่า
%NO conversion ในช่วงอุณหภูมิ 120-250°C สู งขึ? นเมืNออุณหภูมิในการทําปฏิ กิริยาสู งขึ?นและสู งสุ ดทีN อุณหภูมิ
250°C คื อประมาณ 47.8% และแต่เมืN ออุณหภูมิสูงเกิ น 250°C ค่ า %NO conversion จะลดลงและจนติ ดลบทีN
อุณหภูมิต?งั แต่ 400°C เป็ นต้นไป สําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo (รู ปทีN 5) พบว่าในช่วงอุณหภูมิ 120-300°C มีค่า
%NO conversion สู งขึ?นเมืNออุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาสู งขึ?นและสู งสุ ดทีN อุณหภูมิ 300°C คือ 92.1% แต่ถา้ เพิNม
อุณหภูมิการทําปฏิกิริยาสู งเกินกว่าค่านี? ค่า %NO conversion จะลดลงจนติดลบทีNอุณหภูมิ 450°C ส่ วนในกรณี
ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo (รู ปทีN 6) ก็มีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันคือในช่วงอุณหภูมิ 120-300°C จะให้ %NO
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conversion สู งขึ?นเมืNออุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาสูงขึ?นโดยสู งถึง 100% ในช่วงอุณหภูมิ 250 และ 300 °C และเริN ม
ลดตํNาลงทีNอุณหภูมิสูงเกิน 300°C จนมีค่าติดลบทีNอุณหภูมิ 400 °C
การทีN ค่า %NO conversion ของทุ กตัว เร่ งปฏิ กิริย าทีN อุณหภูมิสู งมี ค่า ลดลงและเป็ นลบนั?นเกิ ด จาก
ปฏิ กิริยาข้างเคี ยงคือปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ยทีNเป็ นปฏิกิริยาระหว่าง NH3 กับ O2 ทีNทาํ ให้เกิ ด NO โดย
ปฏิกิริยานี?จะเกิดทีNอณ
ุ หภูมิสูงและเกิดพร้อมกับปฏิกิริยา NH3-SCR ทําให้ปริ มาณของแอมโมเนี ยทีNจะใช้กาํ จัด NO
ลดลงและยังมี การเกิ ด NO ในระบบ [26] โดยในช่ ว งแรกนั?น ปริ มาณ NO ทีN เกิ ดจากปฏิ กิริ ย าการออกซิ ไ ดซ์
แอมโมเนี ยมีค่าตํNากว่าปริ มาณ NO ทีNถูกกําจัด จึ งทําให้ค่า %NO conversion นั?นลดตํNาลงแต่ภาพโดยรวมยังมีค่า
เป็ นบวกอยู่ แต่เมืNออุณหภูมิสูงขึ?นปริ มาณ NO ทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนี ยมีค่าสู งกว่าปริ มาณ NO
ทีNถูกกําจัด จึงทําให้ความเข้มข้นของ NO ด้านขาออกมีค่าสู งกว่าความเข้มข้นด้านขาเข้าค่า %NO conversion จึง
ออกมาเป็ นค่าลบ
เนืN องจากในงานวิ จัย นี? วัด ความสามารถในการทําปฏิ กิริ ย า (ข) การออกซิ ไ ดซ์ แอมโมเนี ย ของตัว เร่ ง
ปฏิ กิริ ย าด้ว ยการวัดความเข้มข้น NO ทีN ปรากฏในแก๊ส ด้านขาออก ในขณะทีN ป ฏิ กิริ ย า (ข) การออกซิ ไ ดซ์
แอมโมเนี ยเกิดไม่มากนั?น NO ทีN เกิ ดขึ?นจะถูกกําจัดด้วยแอมโมเนี ยโดยปฏิ กิริยา (ก) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิ ดจน
หมด ทําให้ไม่เห็น NO ในแก๊สด้านขาออก แต่ถา้ ปฏิ กิริยา (ข) การออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ยเกิดมากพอ จะมี NO
บางส่ วนหลงเหลืออยู่ในแก๊สขาออก ด้วยเหตุน? ี จึงทําให้เห็นอุณหภูมิทีNตรวจพบ NO ของการทดสอบปฏิกิริยา (ข)
การออกซิ ไดซ์แอมโมเนีย สูงกว่าอุณหภูมิทีNเห็นค่า %NO conversion เริN มลดตํNาลง
สําหรั บ ปฏิ กิริย า (ค) การออกซิ ไ ดซ์โ ทลูอีนพบว่าเมืN ออุณหภูมิในการทําปฏิ กิริ ย าสู งขึ? นค่ า %Toluene
conversion ของทุกตัวเร่ งปฏิกิริยาสู งขึ?น โดยขึ?นไปแตะระดับ 100% ทีNอุณหภูมิการทําปฏิกิริยาตั?งแต่ 350°C เป็ น
ต้นไป แต่เมืNอพิจารณาเฉพาะช่วงอุณหภูมิทีNตวั เร่ งปฏิกิริยาทํา (ก) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดได้ดี (ช่วงอุณหภูมิทีNให้
ค่า %NO conversion สูงสุ ด) สําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo (รู ปทีN 4) พบว่าได้ค่า %Toluene conversion สู งสุ ดคือ
45.32% ทีN อุณหภูมิ 250°C ตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo (รู ปทีN 5) ให้ค่า %Toluene conversion สู งสุ ดทีN 60.89% ทีN
อุณหภูมิ 300°C และตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo (รู ปทีN 6) ให้ค่า %Toluene conversion คือ 66.48% ทีNอุณหภูมิ 300°C
ในส่ วนของค่าสัดส่ วนการเปลีNยนโทลูอีนไปเป็ น CO2 หรื อ %Toluene to CO2 นั?นพบว่าของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาทั?งสามให้ค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ข? ึนกับปริ มาณโลหะทีN มีอยู่ แสดงว่าปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนและ
การเปลีN ยนโทลูอีนไปเป็ น CO2 นั?นไม่ข? ึ นกับปริ มาณ MoO3 ในช่วง 9.4-14 wt% ในส่ วนของสารประกอบ
คาร์บอนทีNไม่ปรากฏในแก๊สด้านขาออกนั?น เมืNอทําการรื? อระบบท่อด้านขาออกออกมาพบของแข็งสี ขาวตกค้างอยู่
ในระบบและมีบางส่ วนทีN ละลายใน water trap ด้านขาออกก่อนปล่อยแก๊สทิ?งพบว่าเป็ นกรดเบนโซอิก (Benzoic
acid C6H5COOH) ซึN งเป็ นสารทีNมีจุดเดือดสู งและละลายนํ?าได้ จึ งทําให้ตรวจไม่พบในแก๊สด้านขาออก (การติดตั?ง
water trap ทําเพืNอป้ องกันไม่ให้สารอินทรี ยท์ ีN มีจุดเดือดสู งทีN อาจเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีน เกิดการ
ควบแน่นเป็ นของแข็งและอุดตันระบบท่อเก็บแก๊สตัวอย่างของเครืN องแก๊สโครมาโทกราฟ)
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รู ปทีN 4 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ
ความเข้มข้น NO ด้านขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ย (Conc. NO) ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo
ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา

รู ปทีN 5 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ
ความเข้มข้น NO ด้านขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ย (Conc. NO) ของตัวเร่ งปฏิกิริยา
2V12Mo ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา
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รู ปทีN 6 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ
ความเข้มข้น NO ด้านขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนีย (Conc. NO) ของตัวเร่ งปฏิกิริยา
2V14Mo ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา
3.3 การทดสอบความว่ องไวในการทําปฏิกริ ิ ยา NH3-SCR ร่ วมกับปฏิกริ ิยาการออกซิ ไดซ์ โทลูอนี
เนื? อหาส่ วนนี? เป็ นรายงานผลการทดสอบปฏิกิริยา (ง) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและการออกซิ ไดซ์โทลูอีน
ในเวลาเดียวกัน ผลการทดลอง แสดงไว้ในรู ปทีN 7-9 ตามลําดับ
ในกรณี ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo (รู ปทีN 7) ในส่ วนของปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดพบว่าค่า %NO
conversion เพิNมขึ?นในช่วงอุณหภูมิ 120-250°C โดยขึ?นไปสู งสุ ดทีN ประมาณคือ 39.8% แต่เมืNอเพิNมอุณหภูมิการทํา
ปฏิกิริยาขึ?นไปอีกพบว่าค่า %NO conversion ลดลง แต่การลดลงนี? ไม่ถึงขั?นติดลบเมืNอเทียบกับกรณี ทีNไม่มีโทลู
อีน (รู ปทีN 4) ในส่ วนของปฏิกิริยา (ค) การออกซิ ไดซ์โทลูอีนพบว่าค่า %Toluene conversion สู งขึ?นจนไปแตะ
ระดับ 100% ทีNอุณหภูมิประมาณ 300°C ในขณะทีN ค่ าสัดส่ วนของโทลูอีนทีN เปลีNยนไปเป็ น CO2 นั?นเปลีNยนแปลง
เพียงเล็กน้อย ส่ วนในกรณี ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo นั?น (รู ปทีN 8) พบว่าค่า %NO conversion สูงสุ ดลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั แต่ค่า %NO conversion ในช่วงอุณหภูมิสูงนั?น (ตั?งแต่ 300°C เป็ นต้นไป) แม้ว่ามีแนวโน้มทีNลดตํNาลง
ตามอุ ณหภูมิทีN เพิN มขึ? น แต่ ก็ไ ม่ไ ด้ลดตํNา ลงจนมี ค่ าติ ดลบดังเช่ นกรณี ทีN ไม่มีโทลูอีนในระบบ (รู ป ทีN 5) ส่ วนค่ า
สัดส่ วนของโทลูอีนทีNเปลีNยนไปเป็ น CO2 นั?นมีการเปลีNยนแปลงโดยเพิNมขึ?นเพียงเล็กน้อย ตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo
(รู ปทีN 9) พบว่าแสดงพฤติกรรมในทํานองเดียวกันกับตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo (รู ปทีN 8) กล่าวคือแสดงค่า %NO
conversion สู งสุ ดทีN ลดลง แต่ค่า %NO conversion ในช่วงอุณหภูมิสูงกลับ ดี ข? ึ นอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือมีค่า
ค่อนข้างคงทีNในช่วงอุณหภูมิ 350-450°C
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รู ปทีN 7 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO)
ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo เมืNอทําทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR และการออกซิ ไดซ์โทลูอีนพร้อมกัน

รู ปทีN 8 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO)
ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo เมืNอทําทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR และการออกซิไดซ์โทลูอีนพร้อมกัน
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รู ปทีN 9 ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO)
ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo เมืNอทําทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR และการออกซิไดซ์โทลูอีนพร้อมกัน
ในระหว่างการทําปฏิกิริยา (ง) การรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและการออกซิ ไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกัน จาก
การตรวจสอบโครมาโทแกรมทีN ได้จากเครืN องแก๊สโครมาโทกราฟทีN ใช้วดั ความเข้มข้นโทลูอีนพบว่าในบางช่ วง
อุณหภูมิการทําปฏิกิริยามีพีคทีNเวลาประมาณ 3.7 นาทีปรากฏขึ?น โดยพีคนี? ปรากฏอยู่ถดั จากพีคโทลูอีนทีNปรากฏทีN
เวลา 1.7-1.8 นาที ดังแสดงในรู ป ทีN 10 ทีN เ ป็ นโครมาโทแกรมทีN ไ ด้จากการทดสอบตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ย า 2V9Mo ทีN
อุณหภูมิต่าง ๆ และเมืNอทําการตรวจสอบพี คดังกล่าวพบว่าเป็ นพีคของเบนโซไนไตรล์ (Benzonitrile) ทีN เกิดจาก
ปฏิ กิริยาแอมมอกซิ เดชัน (ammoxidation) ระหว่างโทลูอีนกับแอมโมเนี ยบนพื?นผิวตัวเร่ งปฏิกิริยา [29] แต่เมืNอ
อุณหภูมิการทําปฏิกิริยาเพิNมสู งขึ?น ปฏิกิริยาระหว่างโทลูอีนกับออกซิ เจน และ NH3 กับออกซิ เจนจะเกิดเร็ วขึ?น ทํา
ให้ปริ มาณการเกิดเบนโซไนโตรล์ลดลง [30-32]
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รู ปที^ 10 ตัวอย่างโครมาโทแกรมทีNอุณหภูมิต่าง ๆ ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo
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3.4 การเปรียบเทียบระหว่ างระบบปฏิกริ ิยาที^ทําการทดสอบแยกปฏิกริ ิยาและระบบรวมปฏิกริ ิยา
ส่ วนนี?จะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง การทดสอบแยกทําปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและปฏิกิริยา
การออกซิ ไดซ์โทลูอีน (ระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา) และการทดสอบการทําปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและ
ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกันกัน (ระบบปฏิกิริยารวม)
รู ปทีN 11-16 เป็ นการเปรี ยบเที ยบการทําปฏิกิริยา NH3-SCR และปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนระหว่าง
ระบบปฏิกิริยาเดีNยวและปฏิกิริยารวม โดยรู ปทีN 11 เป็ นการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและรู ปทีN
12 เป็ นการเปรี ย บเที ยบปฏิ กิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนของตัวเร่ งปฏิ กิริ ยา 2V9Mo ในทํานองเดียวกันรู ป ทีN 13
เป็ นการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและรู ปทีN 14 เป็ นการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลู
อีนของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo และรู ปทีN 15 เป็ นการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาการรี ดิวซ์แบบเลือกเกิดและรู ปทีN 16
เป็ นการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาการออกซิ ไดซ์โทลูอีนของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo ซึN งพบว่าในช่วงอุณหภูมิตNาํ หรื อ
ประมาณ 200-300°C นั?นระบบปฏิ กิริยาเดีN ยวมีแนวโน้มให้ %NO conversion สู งกว่าระบบรวมปฏิ กิริยาอยู่
เล็กน้อยในขณะทีNค่า %Toluene conversion เพิNมสู งขึ?นอย่างเห็นได้ชดั สาเหตุทีNทาํ ให้ค่า %NO conversion ลด
ตํNาลงเล็กน้อยเป็ นเพราะโทลูอีนมีโครงสร้างทีNมีคุณสมบัติเป็ นเบสลิวอิสอย่างอ่อน (π electrons ของวงแหวนเบน
ซี น) เข้าไปแย่งดูดซับบนตําแหน่งบนพื?นผิวทีNใช้สาํ หรับดูดซับ NH3 ในการทําปฏิกิริยา NH3-SCR แต่การทีNค่า
%Toluene conversion สูงขึ?นเป็ นเพราะมีการเกิดเบนโซไนไตรล์เพิNมขึ?นมา
แต่ในช่วงอุณหภูมิสูงขึ?นตั?งแต่ประมาณ 300°C เป็ นต้นพบว่า %NO conversion ของทุกตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
ระบบปฏิกิริยารวมสู งกว่าของระบบปฏิกิริยาเดีNยว ซึN งบ่งชี? ว่าการปรากฏของโทลูอีนในช่วงอุณหภูมิสูงนั?นเข้าไป
เสริ มการกําจัด NO โดย NO อาจเข้าไปทําปฏิ กิริยากับสารมัธยันตร์ (intermediate) ทีNเกิ ดขึ? นในกระบวนการ
สลายตัวของโทลูอีนและ/หรื อโทลูอีนเข้าไปลดการเกิ ดปฏิ กิริยาการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ยด้วยการเข้าไปแย่ง
แอมโมเนี ยดูดซับบนตําแหน่งทีN เป็ นกรดทีN แรงทีNมีบทบาทในการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ยไปเป็ น NO กระบวนการ
เหล่านี?ส่งผลให้ค่า %NO conversion ของระบบรวมปฏิกิริยาสูงกว่าระบบปฏิกิริยาเดีNยว
4. สรุ ป
งานวิจยั นี? แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
กําจัด NO โดยใช้ NH3 เป็ นสารรี ดิวซ์ในช่วงอุณหภูมิตNาํ นั?น (ประมาณ 200-300°C) ในการกําจัดโทลูอีนพร้อมกับ
การกําจัด NO แต่ท? งั นี?ตอ้ งใช้อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาทีN ต? งั แต่ 300°C เป็ นต้นไปเพืNอหลีกเลีNยงการเกิดเบนโซไน
ไตรล์และทําให้การกําจัดโทลูอีนได้ผลดีโดยทีNไม่เสี ยความสามารถในการกําจัด NO ไป
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รู ปทีN 11 %NO conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา
(SCR-Mixed)

รู ปทีN 12 %Toluene conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V9Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation)
และปฏิกิริยารวม (Toluene oxidation-Mixed)
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รู ปทีN 13 %NO conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา
(SCR-mixed)

รู ปทีN 14 %Toluene conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V12Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation)
และรวมปฏิกิริยา (Toluene oxidation-Mixed)
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รู ปทีN 15 %NO conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา
(SCR-Mixed)

รู ปทีN 16 %Toluene conversion ของตัวเร่ งปฏิกิริยา 2V14Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation)
และรวมปฏิกิริยา (Toluene oxidation-Mixed)
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