
องศาเซลเซียส เมื่อมีการใช้ซีโอไลต์ร่วมด้วย ซีโอไลต์ทั้ง 3 ชนิด สามารถแสดงสมบัติความเบ็เนกรดที่แตกต่างกันตาม 
รูปแบบการจัดเรียงโครงสร้างภายในของซีโอไสต์แต่ละชนิดแม้ว่าจะมีสัดส่วนซีลิกาต่ออะลูมีนาใกล้เคียงกันก็ตาม 
สภาพความเบ็เนกรดส่งผลต่อการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ในรูปของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ในขณะที่ 
องค์ประกอบที่พบในผลิตภัณฑ์ของเหลวมีความสัมพันธ์กับความจำเพาะเซิงโครงสร้างของซีโอไลต์ การศึกษาพบว่า 
ซีโอไลต์ชนิด FAU เบ็เนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการนำกลับคืนมอนอเมอร์หรือสารมีมูลค่า เซ่น 
เมฑิลเมทาครีเลตมอนอเมอริ เนื่องจากให้ร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ของเหลวสูงถึงร้อยละ 83 โดยนํ้าหนัก ในขณะที่ 
ซีโอไลต์ชนิด MFI ซึ่งมีสมบัติความเบ็เนกรดสูงนั้นให้ผลิตภัณฑ์แก๊สและผลิตภัณฑ์ของแข็งสูงที่สุด งานวิจัยนี้สามารถ 
นำกลับคืนมอนอเมอริประมาณร้อยละ 21-26 โดยนี้าหนัก ขึ้นอยู่กับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เลือกใช้

คำสำคัญ ะ การแตกตัวเซิงเร่งปฏิกิริยา; ซีโอไสติ; ตัวเร่งปฏิกิริยา; อะคริลิก

ป็พ่ี 27 ฉบับท่ี 5  กันยายน - ตุลาคน 2562 วารสารวิพยาคาสตร์และเทคโนโลยี

Abstract
The purpose o f conducting research was to study the effect o f heterogeneous catalyst, 

namely FAU-, BEA- and MFI-type zeolites on the catalytic cracking o f acrylic to recover monomer 
or valuable substances using a high-pressure batch reactor under oxygen-free atmosphere. The 
results showed that the cracking o f acrylic at a temperature o f 300 ๐c could occur in the presence 
o f zeolites. Acidity o f three different types o f zeolites seemed to vary dependently on framework 
structures, in spite o f their quite equivalent Si02/A l20 3 ratios. The degree o f zeolites acidity 
significantly influenced the product distribution in gaseous, liquid and solid form whilst the 
composition o f the liquid fraction directly related to the shape selectivity o f the zeolites. FAU type 
zeolite was found to be the most appropriate catalyst for recovery o f monomer or valuable 
substances including m ethyl methacrylate monomer since it yielded highest liquid products up to 
83 weight percentages whereas MFI type zeolite w ith high acidity was effective in producing gaseous 
and solid products. เท this research, approximately 21 to 26 weight percentages o f monomer could 
be recovered, depending on the zeolite used.
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1. บทน่า
อะคริล ิก (acrylic) เบ็เนพลาสติกชนิดหนึ่งที่ 

ส ังเคราะห์มาจากอนุพ ันธ์ของกรดอะคริล ิก (acrylic 
acid) อย ู่ในร ูปของพอล ิเมฑ ิลเมทาคร ิเลต (po ly
methylmethacrylate) ม ีสม บ ัต ิท ีโด ด เด ่น ในด ้าน  
ความแข็งแรง ความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ ความ

โปร่งใส นาห,นักเบา ความเหนียว และสมบัติเทอริโม 
พลาสติก (thermoplastic) ที่ทำให้สามารถขึ้นรูปตาม 
แบบที่ต ้องการได้ง ่าย ด ้วยเหต ุน ี้จ ึงนำอะคริล ิกมา 
ประยุกติใช้งานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้เบ็เนวัสดุ 
ท ดแทน กระจก  อ ุปกรณ ์สำน ักงาน ป้ายโฆษณา 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นส่วน
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