
PETROCHEMICAL
INDUSTRIAL

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี



บทที่ 1
วัตถุดิบเบื้องต้น
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

! อะไรเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี? ตัวอย่าง

ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ได้จากปิโตรเลียม จากรูปที่ 

1.1 โดยรวมอาจกล่าวได้ว่ากว่า 70-80% ของการ

ใช้ชีวิตประจำวันมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเคมีทั้งสิ้น ดังนั้นในบทที่ 1 นี้จะเป็นการ

อธิบายถึง ”วัตถุดิบเบื้องต้นของอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี” คืออะไรบ้าง

 

 วัตถุดิบปฐมภูมิ (Primary raw material) เป็น

สารที่ได้จากธรรมชาติเช่น แก๊สธรรมชาติ นํ้ามันดิบ 

และถ่านหิน - ชีวมวล ที่ต้องมีองค์ประกอบของ

ไ ฮ โด รค า ร์บอน เ ชิ ง ซ้อนผสม เป็นหลัก ทั้ ง

ไฮโดรคาร์บอนเบา (L ight hydrocarbon 

compounds) เช่น มีเทนและอีเทนฯลฯ และ

ไฮโดรคาร์บอนหนัก (Heavy hydrocarbon mixtures) 

เช่น แนฟทา (Naphtha) แ ล ะ นํ้ า มั น แ ก๊ ส 
(Gas oil)



2

! ส่วนกรณีของ ถ่านหิน - ชีวมวล ส่วนใหญ่จะนํามาใช้

เป็นพลังงานโดยตรง เพราะหากจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ

สำหรับปิโตรเคมีจะต้องผ่านกระบวนการที่สภาวะค่อนข้าง

รุนแรง (อุณหภูมิ ความดันที่สูง) และยังอยู่ในลักษณะงานวิจัย

มากกว่า



1. แก๊สธรรมชาติ (NATURAL GAS)

     เ ป็ น ข อ ง ผ ส ม ข อ ง ส า ร ไฮโดรคาร์บอนเบา  
(เป็นส่วนใหญ่) และหนัก (ในสัดส่วนเล็กน้อย) ที่เกิด
ขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะของแก๊สธรรมชาติ อาจได้
มาในรูปของ  

            Non-associated natural gas

Associated natural gas

     องค์ประกอบพื้นฐานของแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่
คือ มีเทน + Paraffinic HCs สำหรับสัดส่วนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งกําเนิด นอกจากนี้แล้วจะมีสาร
ปนเปื้อนปนออกมากับแก๊สธรรมชาตินั้นๆ เช่น CO2 Ar 

He N2 สารประกอบ S และโลหะหนักด้วย เป็นต้น

 

SECTION 1

แก๊สธรรมชาติ
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ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของ Non-associated natural 
                   gas และ Associated natural gas

ตารางที่ 1.1 แสดงองค์ประกอบเปรียบเทียบระหว่าง                         
Non-associated natural gas และ Associated natural 
gas จะเห็นได้ว่า 

Non-associated natural gas มีสัดส่วนของ 
  มีเทน > Associated natural gas ในขณะที่

 Associated natural gas มีสัดส่วนของ 
  ไฮโดรคาร์บอนหนัก > Non-associated natural gas 



4

ตารางที่ 1.2 องค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติที่นำส่งเข้า
                  โรงแยกแก๊ส (ประเทศไทย)

 ไฮโดรคาร์บอนหนัก จะสามารถใช้เป็นเชื้อ

เพลิงในกระบวนการผลิตได้ หรือสามารถใช้เป็นสาร

ป้อนสําหรับกระบวนการผลิตสารตั้งต้น (Chemical 

feedstocks) ผลิตภัณฑ์เคมี คำว่า Chemical 

f e e d s t o c k s  ซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายได้มากมายหลายอย่างนั่นเอง

! เนื่องจากแก๊สธรรมชาติที่ได้มานั้นมีสิ่งปนเปื้อนซึ่ง

จะมีผลต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย ดังนั้น

แก๊สธรรมชาติต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพเพื่อลด/

กำจัดสิ่งเจือปน ตามแต่ข้อจำกัดของกระบวนการต่อเนื่อง

! สำหรับแก๊สธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทย องค์
ประกอบของมันแสดงในตารางที่ 1.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
องค์ประกอบของ C1 – C4 C5+ และ แก๊สปนเปื้อนอื่นๆ  
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1.1 กระบวนการปรับสภาพแก๊สธรรมชาติ 

      (NG treatment processes)

   A. การดูดซึมทางกายภาพ (Physical absorption) 
โดยใช้ตัวทําละลายที่เลือกสรรแpก๊สกรดนั้นๆ

   B. การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) 
โดยใช้ตัวดูดซับของแข็ง (Solid adsorbent)

     C. การดูดซึมทางเคมี (Chemical absorption) โดย
ใช้ตัวทําละลายเพื่อทําปฏิกริยากับแก๊สกรดนั้นๆ

รูปที่ 1.2 ผลกระทบจากการมีสิ่งปนเปื้อนในแก๊สธรรมชาติ

! สิ่งปนเปื้อนในแก๊สธรรมชาติ มีผลต่อค่าความร้อน

ของแก๊สธรรมชาติ ผลต่อการกัดกร่อนอุปกรณ์ ผลต่อ

การสะสมบนอุปกรณ์ ผลต่อการก่อตัวเป็น Hydrate 

ซึ่งจะมีผลต่อการอุดตัน/กัดกร่อนระหว่างการไหลผ่านท่อ 

เป็นต้น

! ผลของสิ่งปนเปื้อนในแก๊สธรรมชาติที่มีผลเชิงลบ
ต่างๆ นี้ สามารถสรุปได้ แสดงตามรูปที่ 1.2 

ความหลากหลายของสิ่งปนเปื้อนในแก๊สธรรมชาติ ทำให้

มีกรรมวิธีที่ใช้ในการปรับสภาพด้วยหลายวิธีดังนี้ 

1.1.1 การกำจัดแก๊สกรด

   แก๊สกรด (Acid gases) อันประกอบด้วย สิ่งเจือปน

สารประกอบ S (RHS, H2S) และ CO2 สามารถลดหรือกํา

จัดออกได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้



รูปที่ 1.3 Physical absorption process โดยใช้ DEPG
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A. การดูดซึมทางกายภาพ (Physical absorption)    

" กระบวนการนี้อาศัย Physical solvents ซึ่ ง

จะไม่มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สกรด

! รูปที่ 1.3 แสดงกระบวนการดูดซึมโดยการไหลสวน

ทางกับแก๊สกรด ข้อดีของการใช้การดูดซึมทางกายภาพ

เทียบกับการดูดซึมทางเคมี เนื่องจาก ตัวทำละลายเหล่านี้

ไม่มีสมบัติการกัดกร่อน ดังนั้นอุปกรณ์จึงสามารถใช้

เพียง Carbon steel ในการก่อสร้างเท่านั้น

B. การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) 

   กระบวนการนี้อาศัย ตัวดูดซับของแข็งที่มีคุณสมบัติ

พิเศษคือ มีพื้นที่ผิวสูง หรือ/และ มีจำเพาะของขนาดรูพรุนที่

เหมาะที่จะดูดสารปนเปื้อนนั้น หรือ/และ หมู่ฟังก์ชั่นจำเพาะ

ที่จะยอมให้สารปนเปื้อนมาดูดซับเป็นพิเศษ ซึ่งตัวดูดซับ

กลุ่มนี้ จ ะ เ ป็ น  M o l e c u l a r  s i e v e s  และ  

Activated carbons  การทำงานจะมีลักษณะ แบบ 2 

หอควบคู่กันไป หรือแบบ Lead-lag process เพื่อให้มีการ

ฟื้นฟูตัวดูดซับ (Regeneration) ไปพร้อมกัน 

   อนึ่ง กระบวนการนี้เหมาะกับความเข้มข้นของ
สารประกอบ S ที่มีปริมาณต่ำเท่านั้น
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รูปที่ 1.4 Chemical absorption process โดยใช้ DEA

C. การดูดซึมทางเคมี (Chemical absorption)

     กระบวนการนี้อาศัย Chemical solvents เหมาะกับ
การมีแก๊สกรดในสัดส่วนที่สูง โดยจะใช้สารละลายเบส
อ่อน เพื่อสร้างพันธะอ่อนๆ กับแก๊สกรด  ทำให้สามารถ
ฟื้นฟูสารละลายเบสอ่อนกลับมาใช้ใหม่ได้ 

ตัวอย่างของ Chemical solvents คือ

Monoethanolamine (MEA) หลังการใช้งานสามารถถูก
คืนสภาพ ได้สูง ประมาณ 95% (ของการดูดซับ COS)

Diethanolamine (DEA) หลังการใช้งานสามารถถูกคืน
สภาพ ได้สูง ประมาณ 75% (เทียบเมื่อใช้ดูดซับ COS)

Diglycolamine (DGA) เหมาะกับการใช้งานที่สภาพ
อากาศเย็น เพราะ DGA มีจุดเยือกแข็งที่ตํ่า

     การเลือกชนิดของ Chemical solvent ขึ้นกับ 1) ความ
สามารถการละลายแก๊สกรดใน Solvent นั่นๆ 2) มีช่วง
อุณหภูมิการกลั่นที่สูงระหว่างสารประกอบ S กับ Chemi-
cal solvent 3) มีราคาค่อนข้างถูก

! ในการใช้งานความเข้มข้นของ Chemical solvent 

จะมีค่าระหว่าง 15 - 30% (Lean amine) ซึ่งจะไหล

สวนทางกับ Sour gas เมื่อเกิดการสัมผัสระหว่างสาร

ทำให้ Lean amine จะกลายสภาพเป็น Rich amine 

นำส่งไปทำการฟื้นฟูสภาพด้วยความร้อนเพื่อแยก

สารประกอบ S ออกไป ขณะที่ Sour gas เมื่อถูกกำจัด

สารประกอบ S ออกจะกลายเป็น Sweet gas ลักษณะ

ของกระบวนการอธิบายได้ในรูปที่ 1.4
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     Chemical solvent จำพวกเบสแก่ แม้ว่าจะจับแก๊สกรด

ได้ดี แต่จะทำให้เกิดเกลือที่เสถียรในเบสนั้นและยากต่อ

การกลั่นแยก เช่นกรณีของ

     H2S + COS + NaOH --------- > โซเดียมคาร์บอเนต

และโซเดียมซัลไฟด์ ตามลําดับ

     อย่างไรก็ตามสารละลายเบสแก่ จะเหมาะกับการกําจัด 

Mercaptan ออกจากแก๊สธรรมชาติ โดยมีลักษณะ

กระบวนการ Merox ดังรูปที่ 1.5 ซึ่งจะเปลี่ยน RSH ไปเป็น 

RSSR ซึ่งอยู่ในรูปเบสที่ไม่ละลายนํ้าง่ายต่อการแยกกำจัด

ได้ดี กระบวนการนี้จะทำภายหลังจากที่มีการกำจัด H2S 

แต่ยังมี Mercaptan คงค้างอยู่สูง

รูปที่ 1.5 Chemical absorption process โดยใช้ NaOH
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รูปที่ 1.6 Dehydration process โดยใช้ Glycol

1.1.2 การกำจัดน้ำ

     ความชื้นจะถูกกําจัดออกจากแก๊สธรรมชาติเพื่อลด

ปัญหาการกัดกร่อนและป้องกันการเกิด Hydrate 

ซึ่งจะมีผลเสียต่อระบบการขนส่งแก๊สธรรมชาติทางท่อ

     กระบวนการกำจัดน้ำ จะคล้ายกับการดูดซึมทางเคมี 

โดยมี Chemical solvent เป็น สารเคมีกลุ่มไกลคอลซึ่ง

ละลายในนํ้าได้อย่างดี เช่น Ethylene glycol (EG) 

Diethylene glycol (DEG) และ Triethylene glycol 

(TEG) ซึ่งมีสมบัติความดันไอที่ตํ่าเป็นการลดการสูญเสีย

ไกลคอลระหว่างการฟื้นฟูสภาพด้วยความร้อน 

     หอกําจัดนํ้าด้วย TEG สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น 

Tray column (จะมีจำนวนชั้นแลกเปลี่ยนมวลที่ 6 - 

12 ชั้น) และที่เป็นแบบ Packed column รูปที่ 1.6 ใช้

อธิบายกระบวนการทำงานกำจัดน้ำออกจากแก๊ส

ธรรมชาติ

   อนึ่ง มีวิธีอื่นที่ใช้ในการลดปริมาณน้ำในแก๊สธรรมชาติ
คือ 

✦ การฉีดเมทานอลลงไปผสมกับแก๊ส หรือ

✦ การดูดซับทางกายภาพด้วยตัวดูดซับ Molecular

     sieves หรือ Silica gel เป็นต้น
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แก๊สที่ผ่านการบำบัดแล้วไปผ่านเครื่องแลก
เปลี่ยนความร้อน ซึ่งมี C3 เหลว อันจะทำให้ได้

✤ไฮโดรคาร์บอนหนักเกิดควบแน่น (Con-
densable hydrocarbon) มีลักษณะเทียบ
เท่าแก๊สธรรมชาติเหลว (Natural gas liq-
uid, NGL) ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 1.2

✤ไฮโดรคาร์บอนที่ควบแน่นไม่ได้ (Uncon-
densable hydrocarbon) มีลักษณะเทียบ
เท่าแก๊สธรรมชาติแห้ง องค์ประกอบหลักคือ 
C1 C2 + ไฮโดรคาร์บอนหนักปริมาณเล็ก
น้อย 

ส่วนการจัดการไฮโดรคาร์บอนหนักปริมาณ
เล็กน้อยที่ปนอยู่ใน จะถูกชะออกด้วย  “น้ำมัน” 
เพื่อนำไปส่งไปเป็นเชื้อเพลิงต่อไป

จุดเดือดของ
ไฮโดรคาร์บอน

C1   - 160oC

C2   - 90oC

C3   - 40oC

C4   - 1oC

1.1.3 การกำจัดโลหะหนัก

     เป็นที่ทราบดีว่าโลหะหนัก ส่วนใหญ่มีผลลบต่อผู้

บริโภค สำหรับโลหะหนักที่พบมากในแก๊สธรรมชาติ

จากแหล่งในอ่าวไทยคือ Hg ดังนั้นหากมีการนำแก๊ส

ธรรมชาติไปใช้ตรงในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการ

กำจัดออก ย่อมเป็นผลทำให้ไอปรอทถูกปล่อยสู่

บรรยากาศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ปัจจุบันกระบวนการดูดซับทางกายภาพ ด้วยตัว

ดูดซับของแข็งที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีพื้นที่ผิวสูง 

หรือ/และ มีจำเพาะของขนาดรูพรุนที่เหมาะที่จะดูดสาร

ปนเปื้อนนั้น จึงเป็นเทคโนโลยที่ยอมรับได้รวมถึงการ

บำบัดปรอทขั้นปลายด้วย

1.1.4 การแยกไฮโดรเจนคาร์บอนหนัก

     ไฮโดรคาร์บอนหนัก ในที่นี้หมายถึงหนักกว่ามีเทน
ที่ปนเปื้อนอยู่ในแก๊สธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางปิโตรเคมีได้และเป็นเชื้อเพลิง กระบวนที่ใช้คือการ
สกัดด้วยน้ำมัน (Lean oil extraction) โดย
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รูปที่ 1.7 Cryogenic process และ Demethanization

! NGL สามารถถูกดึงออกจากแก๊สธรรมชาติได้โดย

ผ่าน Cryogenic process และเมื่อสารหนักถูก

แยกไปแล้วสารเบาจะถูกส่งไป Demethanizer เพื่อแยก

มีเทนออกจากแก๊สธรรมชาติเหลว (NGL) แสดงดังรูปที่ 1.7 ! แก๊สธรรมชาติเหลว (NGL) คือไฮโดรคาร์บอนที่

หนักกว่ามีเทนได้ผ่านมาจากการควบแน่น โดยทั่วไป

แบ่งประเภทของแก๊สธรรมชาติเหลวได้ 3 ประเภทคือ

! 1) แก๊สธรรมชาติเหลวที่มี  C2 สูง  (Ethane-

rich  stream) ซึ่งจะใช้ในการผลิตเอทธิลีน

! 2) ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas, 

LPG)  ซึ่งเป็นของผสม C3 + C4  เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

หรือเป็นสารเคมีตั้งต้นสําหรับในกระบวนการผลิตโอ

เลฟินส์

! 3) แก๊สโซลีนธรรมชาติ (Natural gasoline, NG) มี

องค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน C5+  อาจใช้เป็นส่วน

ผสมใน Gasoline pool เพื่อเพิ่มความดันไอ

! อนึ่ง แก๊สธรรมชาติเหลวอาจมีส่วนผสมอื่นเช่น 

Cyclohexane ซึ่งจะใช้เป็นสาร Precursor ของการผลิต 

Nylon 6 การแยก Cyclohexane ออกจากแก๊สธรรมชาติเหลว

1.2 แก๊สธรรมชาติเหลว 

      (Natural gas, liquid, NGL)
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เพราะ i-Heptane ที่มีอยู่นั้นจะมีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกับ 
Cyclohexane ทำได้ยากด้วยการกลั่นธรรมดา จึง
จำเป็นต้องใช้ Extractive distillation

 LNG ต่างจาก NGL คือ LNG เป็นแก๊สธรรมชาติที่
ผ่านการดึงคือไฮโดคาร์บอนที่หนักออกทั้งหมด จน
กลายเป็นแก๊สธรรมชาติแห้งบริสุทธิ์ (Sweet dry natural 
gas) จากนั้นถูกทำเป็นให้เป็นของเหลวเพื่อง่ายต่อการ
ขนส่งผ่าน Cryogenic tanker ดังนั้นเพื่อลดปัญหาของ 
Dew point ของสารปนเปื้อนตัวอื่นจำเป็นต้องกำจัด/
ลดไอนํ้า CO2 และ H2S ให้ต่ำกว่า 10 100 และ 50 
ppm ตามลําดับ 

! สำหรับกระบวนการเปลี่ยน NG ไปเป็น LNG 
สามารถทำได้ 2 วิธี

1.4 สมบัติของแก๊สธรรมชาติ

1.3 แก๊สธรรมชาติที่ถูกทำให้เป็นของเหลว
      (Liquefied natural gas, LNG)

! สมบัติของแก๊สธรรมชาติที่จะกล่าวถึงนี้จะพิจารณา

เ มื่ อแก๊สธ ร รมชาติที่ ได้จ ากหลุมขุด เ จ า ะผ่ าน

กระบวนการบำบัดองค์ประกอบลบต่อสิ่งแวดล้อม 

(โลหะหนัก Hg Cd Cr As) และองค์ประกอบที่ลดค่า

ความร้อน (CO2, N2 etc) ออกไปแล้ว ดังนั้นจะเหลือแต่

ไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่

! สำหรับคุณสมบัติที่สําคัญของแก๊สธรรมชาติคือ 

ค่าความร้อน (Heating value) มีค่าความร้อนประมาณ 

1,009 Btu/ft3  หรือ 8,980 kcal/m3 (ในกรณีที่มี 

N2 และCO2   10% ค่าความร้อนของแก๊สธรรมชาตินี้จะ

เป็น 900 Btu/ft3 หรือ 8,000 kcal/m3) และหากแก๊ส

ธรรมชาติมีสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนหนักมากเท่าไร

ค่าความร้อนก็จะสูงขึ้นตาม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1.4
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ตารางที่ 1.4 ค่าความร้อนของไฮโดรคาร์บอน
                   องค์ประกอบในแก๊สธรรมชาติ

! ระบบการซื้อ-ขายแก๊สธรรมชาติเป็นไปตามค่าความร้อน 

ซึ่งค่าความร้อนเป็นฟังก์ชันกับองค์ประกอบที่มีอยู่ใน

ของผสมโดยแก๊สธรรมชาติในเชิงการค้ามีค่าความ

ร้อนประมาณ 1x106 Btu/1,000 ft3 



2. นํ้ามันดิบ

     นํ้ามันดิบ (ปิโตรเลียม) เป็นของเหลวสีนํ้าตาลไปจน
ถึงดําที่สามารถติดไฟได้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติกักเก็บนํ้า
มันจะอยู่ใต้ชั้นหินตะกอน หรือในหินตะกอน  

     ขณะนี้เชื่อว่านํ้ามันดิบได้มาจากการทับถมของ
ซากสัตว์ทะเลและพืชภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงซึ่ง
เร่งให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น ทำให้องค์ประกอบ
ของน้ำมันคือ ไฮโดรคาร์บอนกับสารประกอบซัลเฟอร์ 

ไนโตรเจนและออกซิเจน อาจมีโลหะในรูปของเกลืออนิ
นทรีย์  ประกอบอยู่ด้วย ทำให้ไม่สามารถใช้นํ้ามันดิบ
เป็นเชื้อเพลิงหรือสารตั้งต้นสําหรับกระบวนปิโตรเคมีอื่น
ได้โดยตรง เนื่องจากองค์ประกอบที่กล่าวนั้นซับซ้อนและ
มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยา  

14

น้ำมันดิบ

SECTION 2

น้ำมันดิบ
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2.1 องค์ประกอบของนํ้ามันดิบ

ของผสมในนํ้ามันดิบจะประกอบไปด้วยสารประกอบ

ต่างๆดังนี้

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. สารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน

3. สารประกอบโลหะอินทรีย์ (Organometallic com-

pounds) และเกลืออนินทรีย์ (Inorganic salts หรือ 
Metallic compounds)

2.1.1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

! องค์ประกอบหลักของนํ้ามันดิบสามารถแบ่งได้เป็น 

พาราฟิน Paraffins (หรือรู้จักในชื่อ “อัลเคน”) 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว CnH2n+2  ซึ่งมีสถานะ

เป็นแก๊สที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศและ

ละลายอยู่ในนํ้ามันดิบ

•! นอร์มอลอัลเคน(n-Paraffins) เป็นไฮโดรคาร์บอน
สายโซ่ตรงที่ไม่มีกิ่ง

•     !ไอโซพาราฟิน (i-Paraffins) เป็นไอโซเมอร์ของ 
n-Paraffins ที่มีกิ่งเป็นหมู่เมทิลตรงคาร์บอนตํา
แหน่งที่ 2 ของสายโซ่หลัก 

     ในนํ้ามันดิบจะประกอบด้วย n-Paraffins 
และ i-Paraffins ทั้งขนาดสั้น ปานกลางและยาว 

     แนฟทีน Naphthenes (หรือ รู้จักใน

ชื่ อ “ ไ ซ โ ค ล พาราฟิน C y c l o p a r a f f i n s ” ) 

ไฮโดรคาร์บอนวงแหวนอิ่มตัว
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✤  โดยสาร BTX นี้จัดเป็น Intermediates ที่สําคัญใน

กระบวนการปิโตรเคมี 

✤  และ BTX นับเป็นกลุ่มสารที่มีค่าออกเทนสูง จึง

เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนผสมใน Gasoline pool แต่

อย่างไรก็ตามต้องอยู่ในสัดส่วนที่ต้องตามกฎหมาย 

เนื่องจากสารดังกล่าวมีผลต่อการก่อมะเร็ง

" โ อ เ ล ฟิ น ส์  O l e f i n s  (หรือ รู้จักในชื่อ  

“ อั ล คี น ” ) ส า ร ป ร ะ ก อ บ ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่ม

ตัว CnH2n  ซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส-ของเหลวที่อุณหภูมิ

และความดันบรรยากาศและละลายอยู่ในนํ้ามันดิบ

! อ ะ โ ร เ ม ติกส์ A r o m a t i c s สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ซึ่งพบในปริมาณที่แปรผันได้

ในนํ้ามันดิบ

! น้ำมันดิบมีลักษณะหนักจึงประกอบด้วย อะโรมา

ติกส์กลุ่มไบนิวเคลียร์ และจะพบกลุ่มไตรนิวเคลียร์

และพอลินิวเคลียร์มากขึ้นสำหรับนํ้ามันดิบหนักและ

กากนํ้ามันดิบ (Heavy crudes, Crude residues) 

นอกจากนี้ยังประกอบด้วย แอสฟาลทีน (Asphaltenes)

! แอสฟาลทีน (Asphaltenes) 

! Naptha มีทั้ง Paraffins + Napthenes

! เคโรซีน (kerosine) และนํ้ามันแก๊ส(gas oil) ส่วน

ใหญ่ประกอบไปด้วย Cyclohexane ตั้งแต่ 2 วง
!

! <<< อนึ่ง >>> 

! การแบ่งประเภทของ น้ำมันดิบ สามารถแบ่งตาม

องค์ประกอบหลักในน้ำมันดิบนั้น โดยแบ่งตามความ

หนักที่สามารถวัดได้ คือ
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2.1.2 สารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน

" สารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ที่พบมีอยู่

หลายชนิดที่มีความสําคัญ เช่นสารประกอบอินทรีย์

ของซัลเฟอร์ ไนโตรเจนและออกซิเจน สารประกอบ

โลหะ อันจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอาจจะ

เป็นปัญหาต่อกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

1. สารประกอบซัลเฟอร์  

" ซัลเฟอร์ในนํ้ามันดิบ อยู่ในรูปทั้งซัลเฟอร์

อินทรีย์ (RHS, COS, CS2 บางตัวไม่เสถียรทาง

ความร้อนทําให้เสียสภาพเปลี่ยนไปเป็น H2S) และ

ซัลเฟอร์อนินทรีย์ (H2S) การมีซัลเฟอร์ในองค์

ประกอบจะมีผลค่อนข้างหลากหลาย เช่น

! ความเป็นกรด (Acidic) เช่น Thiol (Marcap-
tane) Methylmercaptane Phenylmercaptane 

Cyclohexylthiol มีผลต่อกระบวนการและ

ตัวเร่งปฏิกิริยา
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     ไม่มีความเป็นกรด (Non-acidic) เช่น Thiophene 
Sulfide/Disulfide Dimethylsulfide Dimethyldisulfide 

มีผลต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมเมื่อมีการปล่อยออกสู่สิ่ง

แวดล้อม

! จึงมีความจำเป็นต้องกำจัด/ลดปริมาณออกจากกระแส 

ปิโตรเลียม โดย H y d r o t r e a t i n g  processes

2. สารประกอบไนโตรเจน

     ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนจะค่อนข้างตํ่ามาก

ในสัดส่วน 0.1-0.9 wt% และจะอยู่ในรูปของ Heterocyclic 

compounds เช่น Pyridine (C5H5N)  และ Pyrole 

( C 4 H 5 N )  ซึ่งสารประกอบไนโตรเจนมีความเสถียร

ทางความร้อนมากกว่ากรณีของซัลเฟอร์ ดังนั้นจึงยังพบ

สารประกอบไนโตรเจนในสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

หนักและกากปิโตรเลียม (Heavier petroleum fraction, 

residues) ส่วนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเบาแม้จะมีปริมาณ

เล็กน้อยแต่ต้องกําจัดออกเพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวเร่ง

ปฏิกิริยาในกระบวนต่อเนื่องอื่น

! วิธีจัดการจะอาศัย Hydrogenation เปลี่ยน

สารประกอบไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนียและ

ไฮโดรคาร์บอน    

! ! ความเป็นเบส (Basic) Pyrine

! ! ไม่มีความเป็นเบส (Non-basic) Pyrole

3. สารประกอบไนโตรเจน

     สารประกอบออกซิเจนในนํ้ามันดิบมีในสัดส่วนน้อย

กว่า 3 % ซึ่งมีสภาพทั้งที่เป็น 1) กรดอ่อน เช่น กรดคาร์

บอกซิลิก กรดครีซิลิก ฟีนอล คาร์บอกซีอัลคิล ซึ่ ง

ไม่มีผลเสียต่อตัวเร่งปฏิกิริยา 2) ไม่มีความเป็นกรด 

เช่น เอสเตอร์ คีโตนและเอไมด์ อ ย่ า ง ไ ร

ก็ตามสารพวกนี้ไม่ได้มีคุณค่าในเชิงพานิชย์ซึ่งควรกำจัด
ออก
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2.1.3 สารประกอบออกซิเจน

โลหะที่พบในนํ้ามันดิบทั้งในรูปของ

! เกลืออนินทรีย์ คือ NaCl CaCl2 MgCl2 เป็นต้น 

โดยจะเป็นเกลือหรือสบู่ ของกรดคาร์บอกซิลิกได้ซึ่ง

สารประกอบเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์

และการมีอยู่ของพวกมันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารภนา 

ในบางกรณีหากมีปนเปื้อนอยู่ระหว่างการผลิตอาจ

ทำให้เกิด HCl ในระบบได้ดังนั้นอุปกรณ์ชุดแรกคือ 

Desalter เพื่อกำจัดเกลืออนินทรีย์นี้ออกไป

! สารประกอบโลหะอินทรีย์ คือ V Ni Hg As บน

โครงสร้างของพอร์ไพริน โดยที่ V Ni Hg As มีผล

ลบต่อตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการต่อเนื่องอื่น

! กรรมวิธีการลดปริมาณดังกล่าวทำได้โดย 

การดูดซึมกายภาพ (Solvent extraction proc-

esses) และ/หรือการดูดซับกายภาพ

2.2 คุณสมบัติของนํ้ามันดิบ

! นํ้ามันดิบจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามแหล่ง

กําเนิดและสัดส่วนองค์ประกอบ คุณสมบัติจะแบ่งแยก

ความเบา-หนักของน้ำมัน นํ้ามันดิบเบา (Light crudes) 

จะให้ผลผลิตน้ำมันที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่านํ้า

มันดิบหนัก [หากกระบวนการมีเพียงระบบการกลั่น

เท่านั้น] และนํ้ามันดิบเบามีราคาสูงกว่าในนํ้ามันดิบที่มี

สิ่งเจือปนเช่น ซัลเฟอร์สูง เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการ

ทําบำบัดสูงมาก คุณสมบัติที่สำคัญคือ
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2.2.1 TBC

     กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การกลั่นเทียบกับอุณหภูมิ ซึ่ง

ทำให้สามารถประเมินได้ว่าน้ำมันดิบที่นำเข้ามานั่นจะ

นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไรในเบื้องต้น เช่นในกรณี

ของน้ำมันดิบ A จะสามารถผลิตเป็น SR gasoline ได้

ในสัดส่วน 20% ในเบื้องต้น ขณะที่น้ำมันดิบ B ที่ได้
เพียง 10%

2.2.2 ความถ่วงจำเพาะ ความถ่วง API
" ความถ่วงจําเพาะ (Specific gravity) เป็นอัตราส่วน
ของความหนาแน่นของปิโตรเลียมศึกษาเทียบกับ
ความหนาแน่นของน้ำ ณ อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความ
ถ่วงจําเพาะจึงสามารถนําไปคํานวณหามวลของนํ้ามัน
ดิบและผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันดิบได้ โดยปกตินํ้ามันดิบ
และผลิตภัณฑ์ของเหลวของมันจะถูกวัดออกมาเป็น
ปริมาตร

! ความถ่วง API (American Petroleum Institute) 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงมวลสัมพัทธ์ของนํ้ามันดิบ โดย
คํานวณจากความถ่วงจําเพาะ ดังนี้

! ความถ่วง API ต่ำบ่งว่านํ้ามันดิบหนัก (พิจารณา
จาก Sp.gr ที่มาก) ขณะที่ความถ่วง API สูงหมายถึง
นํ้ามันดิบที่เบา (พิจารณาจาก Sp.gr ที่น้อย)
! ความถ่วง API จึงใช้เป็นตัวแปรเพื่อจำแนกประเภท
ของน้ำมันดิบ [ดังหัวข้อ 2.1.1] 

Cumulative Percent Volume of Crude Oil
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2.2.3 ปริมาณเกลือ
! ปริมาณเกลือ (Salt content) น้ำหนัก NaCleq ต่อ

ปริมาตรของนํ้ามัน (หรือ lb/bbl) ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณ

ของเกลือที่ละลายในนํ้า โดยนํ้าในนํ้ามันดิบส่วนใหญ่

จะอยู่ในรูป Emulsion ปริมาณเกลือที่สูงใน

น้ำมันดิบจะทําให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนในระหว่าง

กระบวนการกลั่นนํ้ามันดิบ และเป็นสาเหตุสําคัญใน

การอุดตันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปริมาณเกลือ

สูงมากกว่า 10 lb/1,000 bbl ควรจะต้องมีการดึงเกลือ

ออก

2.2.4 ปริมาณซัลเฟอร์
! ปริมาณซัลเฟอร์ในนํ้ามันดิบ บ่งบอกถึงความ

ยุ่งยากที่กระบวนการกลั่นจะต้องจัดให้มีการบำบัด

เพียงใด ทำให้ปริมาณซัลเฟอร์เป็นตัวแปรหนึ่งในการ

กำหนดราคาของน้ำมันดิบด้วย ซึ่งหากไม่มีการบำบัด

จะมีผลต่อกระบวนการกลั่นแล้ว และยังมีผลต่อเมื่อเผา

ในอากาศสารประกอบซัลเฟอร์ทั้งหมดจะถูกออกซิไดซ์

2.2.5 จุดไหลเท
! จุดไหลเท (Pour point) ของนํ้ามันดิบหรือผลิตภัณฑ์

จากนํ้ามันดิบคือ อุณหภูมิตํ่าสุดที่มันจะไหลได้ภายใต้

สภาวะของการทดสอบนี้ ข้อมูลนี้จะแสดงถึงปริมาณของ 

Long chain paraffins (หรือ Petroleum wax) ที่พบ

ในนํ้ามันดิบ หากมีค่ามากแสดงว่ามีปริมาณแวกซ์สูง

2.2.6 ปริมาณเถ้า
! ปริมาณเถ้า จะใช้เทียบเคียงปริมาณขององค์ประกอบ

โลหะในนํ้ามันดิบ เนื่องจากเถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้

อย่างสมบูรณ์ จะประกอบด้วยเกลือโลหะ ออกไซด์โลหะ 

และซิลิกอน ออกไซด์ที่เสถียรเถ้าสามารถนํามาวิเคราะห์

แบ่งแยกธาตุต่างๆ โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปี
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2.3 การจําแนกนํ้ามันดิบ

! คุณสมบัติของน้ำมันดิบ ย่อมมีผลต่อการข้อตกลง

การค้าสําหรับผู้กลั่นนํ้ามันดิบกับผู้ขาย เกณฑ์ง่ายที่สุด

จึงแบ่งนํ้ามันดิบเป็น 3-4 ประเภท ขึ้นกับอัตราส่วน

สัมพัทธ์ของสารไฮโดรคาร์บอนที่มี โดยตัวอย่างต่อไป

นี้จะจําแนกนํ้ามันดิบออกเป็น 3 ประเภท คือ

✤  Paraffinic crude oil – อัตราส่วนของ Paraffin 
HCs > Aromatics และ Naphthenes

✤  Naphthanic crude oil

✤ Asphatic crude oil – พอลินิวเคลียร์อโรมาติก และ
แอสฟาลทีนสูง 

การจำแนกนี้จะอาศัยค่าตัวแปร oAPI เป็นหลัก

นอกจากค่า oAPI แล้ว ยังมีตัวแปรอื่นที่ใช้บ่งประเภทได้ เช่น

! 2. Bureau of Mines Correlation index (BMCI) 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดกลาง (Mid-

boiling  point) และค่าความถ่วงจําเพาะของนํ้ามันดิบ 

โดยแสดงได้เป็น

K = จุดเดือดกลาง (คืออุณหภูมิที่ซึ่ง 50 vol%, K)

Sp.gr. = ค่าความถ่วงจําเพาะที่ 60/60oF

ซึ่งหากค่า BMCI ~ 0 แสดงปริมาณ n-Paraffins

                            100 แสดงปริมาณ Aromatics ใน 

                            สัดส่วนของน้ำมันดิบ
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! 3. Watson characterization factor (UOP-K) 

โดยแฟคเตอร์นี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับจุดเดือดกลาง

ของนํ้ามันดิบต่อค่าความถ่วงจําเพาะ แต่เขียนในรูป

T  =  จุดเดือดกลาง (คืออุณหภูมิที่ซึ่ง 50 vol%, oR)

ซึ่งหากค่า UOP-K > 12 แสดงลักษณะของน้ำมันที่มี

                                    ปริมาณ n-Paraffins  มาก

                            < 11 แสดงลักษณะของน้ำมันที่มี

                                    ปริมาณ Aromatics มาก

ตารางที่ 1.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันดิบ
                   แต่ละแหล่ง

คำถาม จากน้ำมันดิบข้างต้นท่านคิดว่าเราสามารถจัด

ประเภทน้ำมันดิบอย่างไร



3. ถ่านหิน หินน้ำมันและทรายน้ำมัน

" ถ่านหิน (Coal) หินนํ้ามัน (Oil shale) ทราย
นํ้ามัน(Tar sand) และไฮเดรต (Hydrate) 
เ ป็ น วั ส ดุ ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค า ร์ บ อ น 
(Carbonaceous material) แต่มีอัตราส่วน H/C 
ที่ตํ่า จึงยังยากต่อการนํามาเข้าสู่กระบวนการผลิต
เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติ อนึ่งวัสดุ
นี้จะมีปริมาณซัลเฟอร์และ/หรือไนโตรเจนใน
ปริมาณที่สูงซึ่งจําเป็นจะต้องใช้กระบวนการที่
รุ น แ ร ง ซึ่ ง ก า ร เ ป ลี่ยน วั สดุ เ ห ล่ า นี้ ไ ป เ ป็น
ไฮโดรคาร์บอนเหลวหรือเชื้อเพลิงแก๊สก่อน ทำให้
ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จะเป็นการนำไปเป็น
แหล่งความร้อนในโรงงานที่ต้องการอุณหภูมิสูง 
เช่นโรงไฟฟ้า (Power plant) โรงผลิตซีเมนต์
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SECTION 3

ถ่านหิน หินน้ำมันและทรายน้ำมัน
3.1 ถ่านหิน

! ถ่านหินคือ หินในธรรมชาติที่สามารถเผาไหม้ได้

ประกอบด้วยสารปร ะกอบอินทรีย์ปนอยู่กับ

สารประกอบ อนินทรีย์ พบมากในอเมริกาเหนือ 

ยุโรป ออสเตรเลียและจีน

! ถ่านหินที่มีค่าความร้อนและปริมาณคาร์บอนตรึง

อยู่สูงเกิดจากผลการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือใช้

เวลาสั้นในการก่อตัว กว่าถ่านหินที่มีค่าความร้อน

และปริมาณคาร์บอนตรึงอยู่น้อย ตัวอย่าง: 

! พีท (ถ่านหินอายุน้อย...มีปริมาณคาร์บอนตรึงและ

ค่าความร้อนตํ่า) 

! แอนทราไซต์ (ถ่านหินอายุนาน . . .มีปริมาณ

คาร์บอนตรึงและค่าความร้อนสูง) และตารางที่ 1.6 

แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนธาตุของถ่านหิน กับ 

นํ้ามันดิบ
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หินนํ้ามัน (Oil shale) ประกอบด้วยอนินทรีย์ที่

กระจายอยู่กับสารอินทรีย์นํ้าหนักโมเลกุลสูง “เรียก

ว่า Kerogen” มีความสามารถในการซึมผ่านได้ตํ่า 

(Low-permeable  rock) จึงไม่ออกมาเป็นน้ำมันให้

เห็น จะต้องให้ความร้อนสูง (เรียกว่า Retorting) 

เท่านั้นเป็นการ Pyrolysis of kerogen ทำให้ได้นํ้า

มันหนืด (Viscous) มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง

ปริมาณของนํ้ามันที่ได้จากหินนํ้ามัน มีค่าระหว่าง 

10-30 แกลลอน/ตัน 

จากจำนวนปริมาณที่จะผลิตได้ของน้ำมันที่น้อยทำให้

เป็นอุปสรรคสําคัญในการกําจัดทิ้งของหินนํ้ามันที่ใช้

แล้ว องค์ประกอบของธาตุในนํ้ามันดิบที่ได้จาก Oil 

shale แสดงได้ในตารางที่ 1.7

ตารางที่ 1.6 องค์ประกอบธาตุของถ่านหินเทียบกับนํ้ามันดิบ

! มีความพยายามที่จะเปลี่ยนถ่านหิน ---- > ให้เป็น

ไฮโดรคาร์บอนเหลว แต่พบว่ามีราคาแพงมากเมื่อ

เทียบกับการใช้นํ้ามันดิบ จึงมีความพยายามในอีกรูป

แบบ คือ เปลี่ยนถ่านหิน ---- > ให้เป็นไฮโดรคาร์บอน

แก๊สสังเคราะห์ (CO + H2) (ผ่านกระบวนการ Gasifi-

cation) แล้วจึงจะผลิตต่อเป็นไฮโดรคาร์บอนเหลว โดย

วิธีการ Fischer Tropsch

3.2 หินนํ้ามัน
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! ทรายนํ้ามัน (Oil sand) คือทรายที่อิ่มตัวไปด้วย

บิทูเมนและนํ้า ซึ่งถูกกักขังไว้ด้วยแอ่งตะกอนขนาด

ใหญ่โดยมีแหล่งสะสมขนาดใหญ่เพียง 7 แหล่งใน

โลกเท่านั้น การดึงเอาบิทูเมนออกมานั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่ายและแหล่งสะสมนั้นอาจจะทําการเปิดเหมือง และ

ใช้นํ้าร้อน/ไอนํ้าพร้อมกับ Alkali เพื่อกระจายมันบิทูเมน 

หลังจากนั้นมันจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการแตกสลาย

เพื่อผลิตเชื้อเพลิงและโค้กจะผ่าน Hydrotreating units 

เพื่อให้ Sat olefins 

ตารางที่ 1.7 องค์ประกอบของธาตุในนํ้ามันดิบที่ได้จาก Oil shale

3.2 ทรายน้ำมัน
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! ผลึกจากธรรมชาติ มีลักษณะคล้าย Ice ซึ่งประกอบ

ด้วยโมเลกุลของแก๊ส CH4 C2H6 C3H8 etc. ลักษณะ

โครงสร้างคล้าย cage-like ice (Clathrate). หากมี

เชื้อไฟจะสามารถติดไฟได้

3.4 แก๊สไฮเดรต (Gas hydrate)



บทที่ 2
กระบวนการผลิตน้ำมันดิบ
และผลผลิตของสาร  
มัธยันตร์ไฮโดรคาร์บอน

! ดังที่กล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์จากจากน้ำมันดิบ จะ

เป็นส่วนหลักของแหล่งพลังงานและกระบวนการ

ปิโตรเคมี ซึ่งจะอยู่ในรูปของ สารมัธยันตร์

ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Intermediates) 

อันประกอบด้วย โอเลฟินส์ (Olefins) ไดโอเลฟินส์ 

(Diolefins) และ อะโรมาติก (Aromatics)

! บทที่ 1 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและการใช้
ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ และคุณสมบัติของ
น้ำมันดิบแล้ว สำหรับบทนี้จะเป็นการอธิบายถึง 
กระบวนการกลั่นน้ำมัน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปเป็นสาร
ตั้งต้นของการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น 
ที่จะใช้ป้อนให้กับกระบวนการปิโตรเคมีต่อไป



2.1 กระบวนการกลั่น

เป็นทั้งกระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการ

ทางเคมี เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อใช้

งาน และมีจุดประสงค์ร่วมหลักๆ 3 อย่าง คือ 

SECTION 1

กระบวนการกลั่น 
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! 3. เพื่อลด/ เปลี่ยน ปริมาณสารเคมีอันตรายที่

อาจมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เช่นการลดปริมาณ 

Aromatics โดยเปลี่ยนให้เป็นองค์ประกอบอื่น 

หรือการลดปริมาณซัลเฟอร์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีเข้าช่วย

! สำหรับผลพลอยได้ซึ่งเป็นสารที่ยังง่ายต่อการทำ

ปฏิกิริยา (Active) อยู่เช่น โอเลฟินส์ (Olefins) ได

โอเลฟินส์ (Diolefins) และ อะโรมาติก (Aromat-

ics) จะถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบของกระบวนการ

ปิโตรเคมี ต่อไป (จะกล่าวในบทที่ 3-4) 

! สำหรับกระบวนการกลั่น ประกอบด้วย 2 

ลักษณะกระบวนการดังนี้  

! 1. เพื่อเพิ่มปริมาณของเชื้อเพลิง กล่าวคือ การ

เปลี่ยน HCs หนักให้เป็นน้ำมันแก๊สโซลีน และดีเซล

! 2. เพื่อปรับเพิ่มคุณลักษณะทางเคมีอื่นๆ ให้มี

คุณสมบัติการเผาไหม้ดีขึ้นตรงตามลักษณะของ

เครื่องยนต์ที่ใช้เช่น การเพิ่มค่าออกเทน (Octane 

n u m b e r ) หรือ การเพิ่มค่า Cetane 
number
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ก. การกลั่นระดับบรรยากาศ 

(ADU: Atmospheric distillation unit)

! น้ำมันดิบซึ่งอาจปนเปื้อนองค์ประกอบเกลือ

ระหว่างการนำขึ้นจากหลุม ดังนั้นก่อนที่จะไหลเข้า

กระบวนการกลั่น จำเป็นต้องผ่านการกำจัดปริมาณ

เกลือปนเปื้อนออกก่อนโดย Desalting unit 

! จากนั้นทำการเพิ่มอุณหภูมิเป็น 320-400oC ในท่อ

ฮีตเตอร์ (Heater pipe) ก่อนไหลเข้าหอกลั่นซึ่งมีชั้น

แยกส่วน (Tray) ประมาณ 30-50 ชั้น เมื่อได้รับความ

ร้อนจะทำให้บางส่วนของน้ำมันดิบกลายสภาพเป็น

ไอลอยผ่านและสัมผัสกับของเหลวที่ไหลตกลงมาจาก

ชั้นบน และมีการแยกองค์ประกอบออกตามลักษณะ 

Equilibrium stage ประสิทธิภาพของการแยกส่วนจึง

ขึ้นกับ

! กระบวนการนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเชิง

เคมี ดังนั้นจะใช้คุณสมบัติพื้นฐานของ จุดเดือด 

จุดหลอมเหลว ค่าจำเพาะหรือค่าสัมพรรคภาพของการ

ดูดซับ (Adsorption affinities) ขนาดของโมเลกุล และ

การแพร่กระจายของโมเลกุลเป็นหลัก ในการปรับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

! อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องจึงเป็น หอกลั่น (Distillation 

column) หอแยก (Separation units) หอดูดซึม (Ab-

sorption column) หอดูดซับ (Adsorption column) 

และหอสกัด (Extractor)

2.1.1 กระบวนการแยกทางกายภาพ
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✤  จำนวนของชั้นหอกลั่น (Number of theoretical 
plates) 

✤  สัดส่วนรีฟลักซ์ (Reflux ratio) [Reflux: 

ผลิตภัณฑ์ด้านบนหอกลั่นที่กลั่นตัวแล้ว (Condensed) 

ไหลเข้าสู่หอกลั่น เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ 

Reflux ration: สัดส่วนของ L/D] 

! น้ำมันดิบ มีไฮโดรคาร์บอนต่างๆ มากกว่า 200 

องค์ประกอบดังนั้นข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบของ

น้ำมันดิบคือ ค่าความหนืด (oAPI) True boiling 

point curve และจากองค์ประกอบที่หลาก

หลายทำให้เมื่อผ่านกระบวนการกลั่นแยกที่ความดัน

บรรยากาศ (รูปที่ 2-1 พิจารณาเฉพาะ #5) จะทำให้ได้

ผลิตภัณฑ์แสดงในตารางที่ 2-1 ตามช่วงอุณหภูมิ

การกลั่น 

ตารางที่ 2-1 ช่วงจุดเดือดมาตรฐานของ ASTM สำหรับ
                   ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบ
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ซึ่งมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังนี้

รูปที่ 2-1 ระบบหน่วยกลั่น 1/3/4/11 Heater และ 
             Furnace ให้ความร้อนต่อน้ำมันดิบ 2 Desalting
                unit 5 ADU 6 Condenser 7-10 Pump-
                around 12 VDU

✤  Flash gas ประกอบด้วย C1……C3 หรืออาจมี C4 
เจือปนอยู่บ้าง

✤! Light naphtha ในอีกชื่อคือ Straight run 
(SR) gasoline ซึ่งสามารถส่งตรงไปยัง Gasoline pool 
ได้เลย

✤" ผลิตภัณฑ์ตัวที่หนักขึ้นจากนี้ ยิ่งหนักก็จะมีการปน
เปื้อนของซัลเฟอร์มากขึ้น ดังนั้นในส่วนนี้จะมีการจัดการ
โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีเข้าช่วย 

✤" Heavy naphtha จะผ่านเข้ากระบวนการ Hydrotreating 
เพื่อกำจัดซัลเฟอร์แล้วส่งตรงไปยัง Gasoline pool ได้เลย

✤" อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มค่าออกเทนให้กับผลิตภัณฑ์
อาจมีการส่งผลิตภัณฑ์หลังจากการ Sulfur treatment ไป
ที่ Reforming unit และหรือ Isomerization unit 

✤" Kerosene น้ำมันก๊าด ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการให้
พลังงาน Jet fuel เชื้อเพลิงอากาศยาน

✤! Diesel น้ำมันดีเซล
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! ผลิตภัณฑ์หนักต่อจากนี้คือ Gas oil (Atmospheric 

gas oil AGO: Gas oil มาจากหอกลั่นบรรยากาศ) 

และ Reside จะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง

และจะต้องส่ง AGO ไปลดความหนาแน่นด้วยลง

ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ และส่ง Reside ไปยัง Vacuum 

distillation column เพื่อการกลั่นภายใต้สุญญากาศ

เป็นการเพิ่มปริมาณ Gas oil มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ 

ตรงนี้จะเรียกว่า Vacuum gas oil (VGO)

ข. การกลั่นภายใต้สภาวะสุญญากาศ (VDU; 

Vacuum distillation unit)

! Reside ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนล่างจาก ADU ไหลเข้า
สู่หอกลั่นอีกสภาวะความดัน 20-40 mmHg 400-
440oC เพื่อกลั่นแยกผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น ความดันต่ำ
เช่นนี้ทำให้มีการพลังงานน้อยลง นอกจากนี้ความดัน
ที่น้อยลงจะทำช่วยลดการเกิดโค้กสะสม (Coke) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเพิ่มปริมาณน้ำมันชนิดกลาง 
(Middle distillates) และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและ
ยางมะตอย และนำไปเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หน่วยของดีเลย์
โค้กกิง (Delayed coking unit) link ไปที่หัวข้อ 2.2.1 
บทที่ 2

! VGO ที่ได้จะส่งไปลดขนาดของโมเลกุลใน
กระบวนการ Cracking (อาจเป็นทั้ง Thermal และ 
Catalytic cracking ก็ได้)
! ขนาด (Diameter) ของหอกลั่นสุญญากาศจะต้อง
ใหญ่มากกว่าหอกลั่นระดับบรรยากาศเพราะว่า
ปริมาณของไอน้ำต่อปริมาตรของการการป้อนเข้าจะ
ต้องมากกว่าในการกลั่นระดับบรรยากาศ
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ค. กระบวนการดูดซึม
! เป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งในแก๊สธรรมชาติหรือ

น้ำมันดิบ โดยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นควบคู่ระหว่างสิ่ง

ปนเปื้อนกับสารดูดซึม เช่นกรณี CO2, H2O, H2S 

r e m o v a l ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 การ

เลือกใช้สารเคมีที่จะเป็นตัวดูดซึม จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ง. กระบวนการดูดซับ
! เป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งในแก๊สธรรมชาติหรือ

น้ำมันดิบ โดยอาศัยพันธะที่มีพลังงานพันธะต่ำระหว่าง

สิ่งปนเปื้อนกับตัวดูดซับ ตัวดูดซับเป็นของแข็งที่มี

คุณสมบัติพิเศษ เช่นพื้นที่ผิวมาก  เช่น!ก า รดูด

ซับน้ำออกจากแก๊สธรรมชาติและลดความเป็นไอกรดลง

โดยโมเลกุลลาร์ซีฟ

! การดูดซับ n-parafins ออกจาก Naphtha ออกเทนต่ำ 
โดยโมเลกุลลาร์ซีฟ 5A ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีออกเทน
สูงขึ้น โดยภายหลัง n-parafins จะถูกคายซับจากโม
เลกุลลาร์ซีฟ 5A โดยความร้อน จากนั้นนำส่งไปเป็น 
Feed สำหรับแอลไคลเบนซิน (Alkyl benzene) ซึ่งนำ
ไปสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก และโปรตีน
เซลล์เดียว (SCP: Single-cell protein)

จ. การสกัดด้วยตัวทำละลาย
! เป็นการแยกสกัดตามวัตถุประสงค์ออกจาก

ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นตัวทำละลายจะต้องมีคุณสมบัติทาง

เคมีโซลโวลิติกสูง (High solvolytic) เช่น 

! เอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol : EG) มีความ

สามารถในการละลาย (Solvolytic) สูงกับอะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน (AHC) จึงทำให้ AHC ถูกสกัดออกมา

กับ EG [ตัวอย่างนี้อยู่ในส่วนของการดึง AHC ออก

จาก Gasoline ตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มี AHC มาก

เกินไป เนื่องจากมีผลต่อการก่อมะเร็ง]
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รูปที่ 2-2 กระบวนการแยกยางมะตอย IFP: (1, 2) 

             เครื่องสกัด, (3, 6) หอกลั่นตัวรีไซเคิลทำละลาย

! สกัด AHC ออกจาก Kerosene เพื่อให้เกิดผลิต

ภัณฑ์อะโรมาติกที่มีค่าออกเทนต่ำ (Low-aromatic) 

และนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

! โพรเพน (Propane) มีโซลโวลิติกสูงกับพาราฟินนิก

ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยางมะตอยจึงใช้

เป็นสารสกัด แยกยางมะตอยออกจากน้ำมันหล่อลื่น

พื้นฐาน เป็นประโยชน์คือเพิ่มเสถียรภาพให้กับน้ำมัน

หล่อลื่นในด้านความร้อนและการรวมตัวกับออกซิเจน 

และเพิ่มดัชนีความหนืด (Viscosity index) 

! ตั ว ทำ ละลาย C4 C5 ใช้เพื่อลดแอสฟาทีน 

(Asphalte- nes) และโลหะ (Metals) จากน้ำมัน

หนักและกากส่วนเหลือ (Heavy fractions/Reside) 

ก่อนส่งเข้า Catalytic cracking รูปที่ 2-2 แสดง

กระบวนการแยก Asphaltenes (กลุ่มยางมะตอย) 

พร้อมตารางที่ 2-2 แสดงถึงการวิเคราะห์ 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมีนี้ มีวัตถุประสงค์คล้าย
กับที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คือ

! 1. ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้เหมาะกับการใช้
งาน เช่น การแตกพันธะให้โมเลกุลมีขนาดเล็กลง เช่น
ให้ได้ แนฟทาเพื่อเป็นสารเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ Gasoline หรือให้ได้ LPG ใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นวัตถุตั้งต้นของปิโตรเคมี

! 2. ปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิง เช่น สารแนฟทา
ออกเทนต่ำจะถูกแปรรูปให้เป็นรีฟอร์มเมทที่มีออกเทน
สูงขึ้น 

! 3. ลดการก่อมลพิษในอุตสาหกรรมน้ำมันและ
ควบคุมมลพิษของสารตกค้าง เช่น การกำจัดสารปน
เปื้อนซัลเฟอร์

! กระบวนเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมี สามารถทำได้
ทั้งด้วยความร้อน  หรือด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 

ตารางที่ 2-2  Asphaltenes ของ VGO ก่อนและหลังการ
                    ชะด้วยตัวทำละลาย C4 หรือ C5

2.2.1 กระบวนเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมี
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ก. กระบวนเปลี่ยนแปลงสภาพเคมีด้วยความร้อน 

(Thermal cracking process)
! เป็นกระบวนการแตกพันธะด้วยความร้อน เพื่อเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ของ Gasoline และ Fuel oil โดยมี 2 เทคนิค

ที่สำคัญคือ Coking, Viscosity breaking 

" Coking* (อธิบายเฉพาะ Delay coking ส่วน Flexicoking 
และ Fluid coking จะไม่ขออธิบาย) 
!

! เป็นกระบวนการของ Thermal cracking ที่ใช้ความ
ร้อนสูงมาก (450-570oC) เพื่อแตกพันธะของ
ไฮโดรคาร์บอนหนักกลุ่ม Heavy residues ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เบา เช่น 
! •! แก๊ส HCs  
! •! Coker naphtha (SR gasoline)
! •! น้ำมันชนิดกลาง Middle-distillate fractions 
และลดการปนเปื้อนของ S เพื่อใช้เป็นสารป้อนให้กับ 
Catalytic cracking unit feedstock
! •! ถ่านโค้ก Coke (ออกด้วยล่างของ Drum) 

! ถ่านโค้ก ดังกล่าวของกระบวนการนี้ แยกได้เป็น 

แบบฟองน้ำ ( S p o n g e c o k e ) , แบบก้อน 

(Shot coke) และแบบแท่งเข็ม (Needle coke) 

Coke อาจมีองค์ประกอบปนเปื้อนของ S ในระหว่าง 

0.3-8.0% และมีคุณสมบัติขึ้นกับโครงสร้างทาง

กายภาพต่างกันไป เช่น

! Shot coke ตัวมันมี พท ผิวต่ำ มีคุณค่าทางการค้า

น้อยเนื่องจากมีองค์ประกอบปนเปื้อนของ S มาก 

(Sour crude residues) จึงต้องมีการกำจัด S ออก

ก่อน จึงมีประโยชน์ในการเป็นแหล่งพลังงาน  

! Needle coke มีสัดส่วนของ C สูง มีประโยชน์ต่อ

การผลิต Graphite electrodes เพราะมีประสิทธิภาพ

การขยายตัวความร้อนที่ต่ำมากและใช้ในเตาเผาเหล็ก 

! Sponge coke ตัวมันมี พท ผิวสูง มีองค์ประกอบปน

เปื้อนของ S ต่ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการ

ผลิต Aluminum anode, Silicon carbide และเป็น

เป็นแหล่งพลังงาน  
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ลักษณะของกระบวนการดังรูปที่ 2-3 เรียงลำดับได้ดังนี้ 

! 1. VR (Vacuum residue) จะผ่านเข้าไปผสมกับ 

Recycle feed เพื่อให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 280-

320oC ในหอกลั่นก่อนไหลผ่าน Furnace โดยมี T 

ขาออก = 482-500oC หากเกินกว่านี้โอกาสที่จะเกิด 

Shot coke จะมีสูง นอกจากนี้ไอน้ำความดันสูงจะถูก

ฉีดป้อนเข้าไป ณ ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมการเกิด 

Coke เวลาในเตาที่สั้นเพื่อลดการเกิด Coke ในตัวท่อ

ของเตา ขณะนี้สารที่พร้อมจะเป็น Coke ก็จะไหลเข้า 

Coke drum เพื่อการเกิดปฏิกิริยาต่อไป ที่มักจะมี 2 ตัว

ทำงานสลับกัน และ 

! 2. เมื่อ Coke ถูกใส่จนเต็มมันจะถูก Isolate และ

ค้างไว้นานเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นช้าๆๆ จนเสร็จสิ้น

ปฏิกิริยา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ Cracking (Va-

por) ก็จะออกทางด้วยบน Drum ที่  440oC 2 atm และ

เข้าไปทำการกลั่นแยกให้ได้ผลิตภัณฑ์เบาต่อไป  

รูปที่ 2-3 ลักษณะของ Delay coking unit

! 3. จากนั้นก็จะทำการลดอุณหภูมิและ ปล่อย Coke 

ออกจาก Drum
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รูปที่ 2-4 วงทำงานของ Delay coking unit

" โดยในวงจรการทำงานจะมีลักษณะดังนี้ (คราวๆ 

หน่วยเป็นชั่วโมง ดังรูปที่ 2-4)
" Viscosity breaking (Visbraking)* (เฉพาะ Coil 

cracking ไม่อธิบาย Soaking process)

! เป็นกระบวนการแตกพันธะเพื่อลดค่าความหนืดและ 

Pour point ของไฮโดรคาร์บอนหนักจาก 

VDU เพื่อให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้เทียบเท่า No. 

6 Fuel oil*  ประโยชน์ที่ได้จากกระบวนนี้คือลด 

Resid กว่า 20-35% ขณะที่ไปเพิ่มปริมาณ Feed ให้

กับ Catalytic cracker ได้อีก >20% ซึ่งจะทำให้ได้

ปริมาณ Gasoline มากขึ้นด้วย

! กระบวนการนี้คือ VR ไหลเข้าสู่เตาเผาเพื่อทำ

อุณหภูมิให้ได้ 450-500oC  จ า ก นั้ น จ ะ ถู ก ล ด

อุณหภูมิทันทีด้วยการ Quench ด้วย Cool gas oil 

ที่ทางออกเป็นหยุดปฏิกิริยา และจะถูกแยกเป็นผลิต

ภัณฑ์อื่นๆที่ หอแยก ทำให้ได้ แก๊ส/LPG/Gasoline/

Gas oil และ Tar ดังแสดงในรูปที่ 2-5
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! อนุมูลอาจจะแตกตัวต่อเนื่อง อาจทำให้ได้โอเลฟินส์

และอนุมูลอิสระตัวใหม่ โดยทั่วไปการแครกกิงเกิดที่

พันธะเบต้า (ß bond) ทำให้ได้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

" การแตกตัว ß bond ของอนุมูลอิสระ R มากขึ้นนั้นจะ
สามารถดำเนินจนได้เอทิลีน หรือจนกระทั่งอนุมูลหมดลง
นอกจาการแตกพันธะได้อนุมูลอิสระ ตัวอนุมูลอิสระก็
สามารถทำปฏิกิริยากับ H ได้เช่นกันโดยการสลัดอะตอม 

H (Hydrogen abstraction) เพื่อไปรวมตัวกับ R และ
ทำให้ปฏิกิริยาสิ้นสุดลง และอนุมูลอิสระตัวใหม่ถูกก่อตัว
ขึ้น การสลัดอะตอม H ตำแหน่งที่ 3 > 2 > 1

รูปที่ 2-5 Visbreaker

ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง (Reactions)

ขั้นตอนแรก : การใช้ความร้อนแยกโมเลกุลของ

ไฮโดรคาร์บอนเพื่อเกิดการแตกตัวของ 2 อนุมูลอิสระ 

ขั้นตอนเริ่มต้นนี้สามารถเกิดการแตกตัวของพันธะ 

C―C น้อยกว่าพันธะ C―H ดังสมการ
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โดยจะขออธิบายประกอบดังนี้

ข. 1 Catalytic reforming- isomerization 

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือ การ

เพิ่มค่าออกเทน รูปที่ 2-6 แสดงการเรียงลำดับค่าออก

เทน เมื่อจำนวนอะตอมของคาร์บอนต่างๆ พบว่า

! อนุมูลอิสระนี้สามารถแตกตัวได้สองแบบคือ ด้าน

ข้างของคาร์บอนที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวร่วมกัน

และด้านปลายของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

ข. กระบวนเปลี่ยนแปลงสภาพเคมีด้วยตัว
เร่งปฏิกิริยา (Catalytic conversion 

processes)

ตัวเร่งปฏิกิริยาถือว่ามีส่วนสำคัญมากในกระบวนการ

กลั่น เนื่องจากสามารถพัฒนาคุณสมบัติตามความ

ต้องการผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีตัวอย่างปฏิกิริยาดังนี้
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Reforming process
! แนฟทาหนักจากทุกแหล่ง (มักมีการปนเปื้อนของ S) 
จะต้องถูกทำการกำจัดซัลเฟอร์และไนโตรเจน (ด้วย
กระบวนการ Hydrotreating Link ไปที่ ข4) เพราะสาร
ดังกล่าวมีผลต่อการเสื่อมของตัวเร่งปฏิกิริยา
ของกระบวนการต่อเนื่อง 
! องค์ประกอบของสารป้อนแนฟทาหนักคือ Paraf-
fins, Olefins, Naphthenes, และ Aromatics (ใน
สัดส่วน 30–70 / 0–2 / 20–60 / 7–20) ซึ่งทำให้เกิด
ปฏิกิริยาดังนี้

! ! จ ากข้อมูลข้า งต้นทำให้ R e f o r m i n g -

Isomerization processes มุ่งที่จะเปลี่ยนโครงสร้าง

เคมีให้เป็น ==> Aromatics หรือ Naphthenes และ i-

paraffins ดังตัวอย่างของสมการต่อไปนี้

C>7: Aromatics > Naphthenes > i-paraffins > n-paraffins

C=6: Aromatics  Naphthenes > i-paraffins > n-paraffins

C<6: Naphthenes > i-paraffins > n-paraffins

รูปที่ 2-6 ค่า RON ของแต่ละประเภทของ HCs
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! จากองค์ประกอบที่ต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องมี

ปฏิกิริยา ดังต่อไปนี้ Dehydrocyclization, Hydroge-

nation และ Dehydrogenation 

! ด้วยที่ลักษณะปฏิกิริยาต้องการความร้อนสูง 

(Highly endothermic, H +) ดังนั้นเพื่อให้

ปฏิกิริยาดำเนินต่อไปได้ดีจึง ต้องมีการติด Inter-

heaters ระหว่างช่องตัวเร่งปฏิกิริยา ดังรูปที่ 2-7 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกส่งไปแยก C4 ออกจาก Refor-

mate สำหรับสภาวะการทำงานควรมีดังต่อไปนี้เพื่อให้

ได้ Aromatics สูงสุด

✤ ก. Paraffins ถูกเปลี่ยนไปเป็น naphthenes จาก
นั้นเปลี่ยนไปเป็น Aromatics  

✤ ข. Olefins ถูกเปลี่ยนไปเป็น Paraffins จากนั้น
เปลี่ยนไปตาม ก. 

✤  ค. Naphthenes ถูกเปลี่ยนไปเป็น Aromatics.

✤  ง. Aromatics คงค้างไว้

✤ T↑ (เป็นการเพิ่ม reaction rate อาจจะขัดกับสมดุล) 

✤ P↓ (เพื่อพลักดันสมดุลไปทางขวา) 

✤ ↓ (เพื่อนำปฏิกิริยาให้ไปที่สมดุล)

✤ สัดส่วนโมล H2-to-HC (เพื่อพลักดันสมดุลไปทาง
ขวา อย่างไรก็ตามต้องมี H2 ให้เพียงพอเพื่อลดการเกิด 
Coke บนตัวเร่งปฏิกิริยา)

รูปที่ 2-7 Reformer
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ข. 2 Cracking- Hydrocracking

! Catalytic cracking เป็นส่วนสำคัญเพื่อเปลี่ยน 

Heavy oils ให้ไปเป็น Gasoline และผลิตภัณฑ์เบา

! สารป้อน Heavy oils จะถูกป้อนเข้าที่ 260–425°C 

จากนั้นอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มเป็น 480–540°C 

แต่ด้วยปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วจึงออกแบบตัวปฏิกรณ์แบบ 

Plug flow reactor ที่เรียกว่า Fluid catalytic cracker 

(FCC) มีตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดเล็กมาก 70 m บรรจุอยู่

ภายใน

! อนึ่ง การแตกพันธะที่เกิดขึ้นย่อมจะทำให้เกิดการ

รวมตัวของคาร์บอนได้ ทำให้มีผลต่อการเสื่อมของตัว

เร่งปฏิกิริยา ได้ จึงต้องมีการฟื้นฟูสภาพตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่ 650–815°C โดยทันที การออกแบบระบบ

เช่นนี้จึงต้องให้เนื่องจากและต้องมีการฟื้นฟูสภาพตัว

เร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องจึงออกแบบระบบให้ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาทำตัวเหมือนของไหล (Fluidized-bed reactor)

! Isomerization process

! สภาวะการทำงานควรมีดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์สูงสุด

✤ T↑ (เป็นการเพิ่ม reaction rate) 

✤ ↓ (เพื่อนำปฏิกิริยาให้ไปที่สมดุล) 

✤ P↓ 

✤ สัดส่วนโมล H2-to-HC ไม่มีผลต่อปฏิกิริยา
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ปฏิกิริยาที่เกิดคือ 

! ดังนั้นระบบของ FCC จึงมี 2 ส่วนคือ Reaction 

zone และRegeneration zone และตัวเร่งปฏิกิริยา

ไหลหมุนเวียนดังแสดงในรูปที่ 2-8 

! สารป้อน ส่วนใหญ่คือ VGO

! สารป้อนจะไหลไปรวมกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการ

ฟื้นฟูสภาพแล้วที่อุณหภูมิสูง ทำให้สารป้อนมีอุณหภูมิ

สูง ทำปฏิกิริยาในช่วง 1-3 วินาที ก่อนที่ไหลผ่านออก

ไปด้านบน และไปเข้าระบบแยกต่อไป ขณะที่ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่ผ่านการสัมผัสทำปฏิกิริยาจะไหลออกด้าน

ล่างผ่านผสมกับอากาศและนำเข้า Regenerator เพื่อ

เผาไล่คาร์บอนที่เกาะบนตัวเร่งปฏิกิริยาออก หมุนเวียน

ไปตลอดเวลา

! จะเห็นว่าด้านบนของ อุปกรณ์ทั้งสองมี Cyclones 

ติดตั้งอยู่ เพื่อป้องกันการหลุดออกของตัวเร่งปฏิกิริยา

ขนาดเล็กที่ใช้ในระบบ

รูปที่ 2-8 FCC

✤ Paraffin →  Paraffin + Olefin 

✤ Alkyl naphthene →  Naphthene +  Olefin

✤ Alkyl aromatic → Aromatic + Olefin
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ข. 3 Alkylation 

! Alkylation เป็นกระบวนการผลิต HCs โมเลกุล
ใหญ่ขึ้นจากเดิมมีขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์
ของเหลว โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์เป็นแบบ Branched 
hydrocarbon (มีค่าออกเทนสูง) โดยทั่วไป Alkylation 
เป็นปฏิกิริยา ระหว่าง iC3, iC4 และ light olefin ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกว่า Alkylate สมการตัวอย่าง คือ 
C3= ทำปฏิกิริยากับ iC4

! Hydrocracking เป็นกระบวนการแตกตัวโดย

อาศัยไฮโดรเจนช่วยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด

โมเลกุลเล็กลง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วน Gas > Liq-

uid ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความ

ดันไฮโดรเจนที่สูง 

! สารป้อน ส่วนใหญ่คือ Kerosene, Diesel, AGO, 
VGO, FCCGO

! ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือ Naphtha, Diesel, Distillate

! สารป้อนจะไหลไปรวม H2 ในสัดส่วนที่สูง จากนั้น

ถูกให้ความร้อน ในเครื่องปฏิกรณ์ตัวที่ 1 ซึ่งทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงไปกว่า 40-50% โดยต้องมีอุณหภูมิ

ขาออก 205oC เพื่อคงสถานะให้เกิดปฏิกิริยาต่อใน

เครื่องปฏิกรณ์ตัวที่ 2 สำหรับ H2 ที่ไหลจะไหลกลับมา

ให้กับเครื่องปฏิกรณ์ตัวที่ 1 ส่วนผลิตภัณฑ์ของเหลวที่

ได้ไหลเข้าสู่เครื่องแยกต่อไปดังรูปที่ 2-9 

รูปที่ 2-9 Hydrocracking units
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! Carbocation อาจมีการจัดเรียงตัวได้ใหม่เป็น

สุดท้ายแล้ว carbocation ที่เรียงตัวใหม่นั้นทำ
ปฏิกิริยากับ isobutane เพื่อทำให้เกิด 2,2,3-
trimethylbutane

!
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากกระบวนการ alkylation 
ประกอบด้วย 2,2-dimethylpentane ประมาณ 60-
80% 2,2,3-trimethylbutane และ 2-methyhexane 
ในปริมาณที่หลากหลาย สภาวะการเดินปฏิกิริยาไม่
รุนแรงเนื่องจากทำในสภาวะกรดแก่ (H2SO4 และ HF) 
ซึ่งใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังตารางที่ 2-3

!
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ข.4 Hydrotreating 

! เป็นการใช้ประโยชน์ของ H2 เพื่อลดปริมาณหรือ

กำจัดสารปนเปื้อน เช่น S, N, O อีกทั้งยังสร้างความ

เสถียรของ HCs เนื่องจากเป็นการกำจัดสารปนเปื้อน

ออก สารป้อนจึงมาได้จากหลายแหล่ง

! สารป้อน ส่วนใหญ่คือ Naphtha, VGO….. Crude 
reside

! สารป้อนจะถูกส่งเข้าผสมกับ H2 จากนั้นให้ความ

ร้อนจนอุณหภูมิได้ 260-425oC และส่งต่อไปยังเครื่อง

ปฏิกรณ์ที่มีตัวเร่งเตรียมไว้แล้ว เนื่องจากมี H2 อยู่ใน

สารป้อนด้วยจะเป็นต้องไม่ให้ T สูงเกินไปเพราะอาจ

เกิด Hydrocracking ได้ 

! ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการนี้ คือ PH2 และ  

ผลิตภัณฑ์ที่จะมีปริมาณของสารปนเปื้อนย้อยลง โดย

จะออกแบบให้ระบบ T PH2 และ  ↓ รูปที่ 2-10 

แสดงหน่วย Hydrotreatment 

! ตารางที่ 2-12 แสดงถึงคุณสมบัติของสารป้อนและ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ Hydrotreating 

ตารางที่ 2-3 สภาวะของกระบวนการ alkylation ที่ใช้ 
                     H2SO4 และ HF
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ตัวเร่งและปฏิกิริยา Hydrotreatment

! ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการ Hydrotreatment 

จะต้องมีคุณสมบัติที่ทนต่อซัลเฟอร์ Coba ly -

Molybdenum system supported on alumina จัด

เป็นตัวเร่งที่มีประสิทธิภาพ ตัวเร่งตัวอื่นที่ใช้สำหรับ

ปฏิกิริยา Hydrotreatment คือ NiO/WO3 และ NiO/

MoO3 เนื่องจากการถ่านโอนมวลมีผลสำคัญต่ออัตรา

ตารางที่ 2-12 คุณสมบัติของสารป้อนและผลิตภัณฑ์ที่ได้
                     จากกระบวนการ Hydrotreating

รูปที่ 2-10 Hydrotreatment unit
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! ตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยา Hydronitrogenation 

ของสารประกอบไนโตรเจน 2 ชนิดจะเกิดขึ้นใน Light-

middle crude distillate ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง

! สารประกอบคอมเพลกซ์ซัลเฟอร์และไนโตรเจนจะ

พบได้ใน Heavy residue การเกิดปฏิกิริยา Hydrosul-

furization และ Hydronitrogenation ในสารเหล่านี้จะ

เกิดขึ้นในสภาวะที่รุนแรงกว่า Light residue ตัวอย่าง 

เช่น สำหรับ Light petroleum distillate อุณหภูมิและ

ความดันอยู่ในช่วง 300-400oC และ 35-70 atm ตาม

ลำดับ สำหรับ Heavy petroleum residue อุณหภูมิ

และความดันอยู่ในช่วง 340-425oC และ 55-170 atm 

ตามลำดับ

การเกิดปฏิกิริยา ประสิทธิภาพของตัวเร่งก็มีผลต่อ

ขนาดและเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค

! ปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นในหน่วย Hydrotreatment 

คือ Hydrosulfurization และ Hydronitrogenation 

ของสารประกอบซัลเฟอร์และไนโตรเจน ในกรณีแรก 

H2S ผลิตขึ้นพร้อมไฮโดรคาร์บอน ในกรณีหลัง

แอมโมเนียถูกปล่อยออกมา ตัวอย่างด้านล่างแสดงถึง

การเกิดปฏิกิริยา Hydrosu l fu r i za t ion ของ

สารประกอบซัลเฟอร์ที่มีอยู่ใน ปิโตรเลียมและถ่านหิน



2.2 สารมัธยันต์ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
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SECTION 2

สารมัธยันต์ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

2.2.1 Synthesis gas และ H2

! คาร์บอนแบล็คมีลักษณะเป็นผงละเอียด สีดำ พื้นที่

ผิวสูง ถูกใช้เป็นสีย้อมและสีหมึก และดูดซับความ

ร้อนของแสงอาทิตย์ ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง 

รองเท้า สายพาน การเติมคาร์บอนแบล็คลงในยาง

ทำให้ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น และ

การเพิ่มร่องดอกยางและมีสมบัติความต้านทาน

น้ำมันสูงขึ้น

! คาร์บอนแบล็คผลิตโดยการเผาไหม้บางส่วน (Par-

tial combustion) หรือย่อยสลายโดยใช้ความร้อน

ของน้ำมันดิบ หรือจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีองค์

ประกอบอะโรเมติกมาก (สัดส่วน C:H สูง) เช่น ทาร์ 

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หนักอาจมีการปนเปื้อน

ซัลเฟอร์  ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตอาศัย Channel, 

Furnace และ Thermal processes แต่เนื่องจาก

2.2.2 Carbon black 
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กระบวนการแบบ Channel และ Thermal จะให้
คาร์บอนแบล็คขนาดของใหญ่ ในเชิงอุตสาหกรรมจึง
นิยมใช้เทคนิค Furnace (ซึ่งจะให้ขนาดของอนุภาคที่
เล็ก 200-500  Å) มีกระบวนการตามรูปที่ 2-11 ! ซัลเฟอร์ เป็นอโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งพบได้ทั้ง

อยู่ในรูปซัลเฟอร์บริสุทธิ์และสารผสม สามารถพบได้

เป็นส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ในรูป

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จึงจำเป็นต้องกำจัดออก 

จากนั้นจะถูกนำไปผลิต H2SO4 ส่วนผสมของยาง

มะตอย (พื้นผิวของถนนที่มียางมะตอย-ซัลเฟอร์ จะมี

ความแข็งแรงเป็น 2 เท่า) ไม้ขีด และเป็นส่วนผสมใน

น้ำมันหล่อลื่น ส่วนผสมในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน 

! สารป้อนเพื่อการผลิตซัลเฟอร์ คือ H2S ผ่าน Partial 

oxidation ดังกระบวนการ Claus กระบวนการนี้มี 2 

ส่วนหลักๆ แสดงดังรูปที่ 2-12 คือ

2.2.3 Sulfur 

รูปที่ 2-11 Oil furnace process
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1.หอเผาไหม้ (Reaction chamber) ซึ่งไม่มีตัวเร่ง

ปฏิกิริยา อาศัย 2 ปฏิกิริยาคือ Complete oxidation 

และ Partial oxidation ปฏิกิริยาเป็นแบบคายความ

ร้อน

2. Claus reactor เป็นการทำปฏิกิริยาของ H2S ที่หลง

เหลือกับ SO2 บนตัวเร่งปฏิกิริยา bauxite เพื่อให้ได้ 

Sปฏิกิริยาเป็นแบบคายความร้อนเล็กน้อย ! หลังจากนั้นซัลเฟอร์จะถูกควบแน่นเพื่อที่มันจะไม่

ไปเกาะกับตัวเร่งปฏิกิริยา อุณหภูมิในปฏิกรณ์ต้องสูง

กว่าจุดน้ำค้าง (Dew point) ของซัลเฟอร์เพื่อป้องกัน

การควบแน่นบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นตัว

ลดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา

! สำหรับกรณีของสารปนเปื้อนกลุ่ม Mercaptan 

เมื่อทำปฏิกิริยาจะมี CO2 เพิ่มมาด้วยดังสมการ

รูปที่ 2-12 Claus Process
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! เป็นองค์ประกอบที่มี Double bond สองที่ใน

โครงสร้าง หรือเรียกว่า Diolefins สำหรับสารที่

สำคัญและจะใช้ในการผลิตอื่นๆ คือ Butadiene และ 
Isoprene

Butadiene

! เป็นวัตถุดิบในการผลิต ยางสังเคราะห์กลุ่ม โคพอ

ลิเมอร์ (Copolymer) เช่น SBR (Styrene butadi-

ene rubber) การผลิตสามารถได้จากหลายแหล่ง เช่น

! กรดซัลฟูริกเป็นสารอนินทรีย์เคมีที่สำคัญและถูกใช้

อย่างแพร่หลาย ถูกใช้เพื่อผลิตปุ๋ย และอุตสาหกรรม 

เช่น ผงซักฟอก สีทาบ้าน สีย้อม และงานทางเภสัชกรรม

! กรดซัลฟูริกถูกผลิตโดยกระบวนที่ต่อเนื่องจาก

ซัลเฟอร์จะถูกเผาไหม้โดยอากาศและเปลี่ยนไปเป็น

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และจะถูกเร่งปฏิกิริยาโดย V2O5 

เพื่อเปลี่ยนไปเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ปฏิกิริยาออกซิ

เดชั่นเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนและผลิตภัณฑ์

ชอบ เกิดที่อุณหภูมิ 4 5 0 ° C ซึ่งจ ะมีการ เพิ่ม -

ลดอุณหภูมิทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ก่อนนำเอา SO3 ไปผ่าน

หอดูดซึมกับน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็น H2SO4

2.2.4 Dinenes 

✤  1. Ethylene production จากนั้นทำการแยกโดย 
Extractive distillation 

✤   2. Catalytic dehydrogenation ของ Butane หรือ 
Butane/Butene 

✤  3. ปฏิกิริยาระหว่าง Acetylene และ Formaldehyde 
จากนั้นทำการ Dehydration ดังสมการดังต่อไปนี้
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! คลอรีน มีประโยชน์ในการผลิต น้ำอุปโภคและ

บริโภค น้ำในสระว่ายน้ำ เป็นตัวกลาง (Intermedi-

ates) ในการสร้างสารอื่น เช่น Polychloroethene 
PVC Polyurethane Epoxy resins

! Chloromethane เพื่อใช้ผลิตซิลิโคน Polyte-

trafluoroethene (PTFE) และตัวทำละลายในการ

ซักแห้ง

! กรรมวิธีการผลิต ส่วนใหญ่อาศัยเทคนิค Elec-

trolysis ของ NaCl (soln) วัตถุดิบที่ใช้ผลิตคลอรีน 

คือ เกลือหิน (Rock salt) ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมเป็น 
NaOH 

Isoprene

! เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Cis-polyisoprene 

สำหรับการผลิตถุงมือ การผลิตสามารถทำได้จาก De-

hydrogenation ของ Tertiary amylenes ดังสมการ

2.2.5 Chlorine 
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! อนึ่ง เมื่อเกิดไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์

ไออน มากขึ้นจากการแตกตัวของน้ำ ไฮโดรเจน

ไอออนจะกลายเป็น H2 ส่วนของไฮดรอกไซด์ไออนที่

วิ่งอยู่รอบๆแคโทดจะกลายเป็นสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือ สาร Cl2 และ NaOH 

ที่ได้จะต้องไม่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดสารใหม่เรียกว่า 

“โซเดียมไฮโปรคลอไรท์” 

" เทคนิคการผลิตในปัจจุบันมี 3 วิธีคือ เซลล์เมมเบ

รนแลกเปลี่ยนแคทไอออน เซลล์ปรอท และ เซลล์ได

อะแฟรมแทรกซึม ในที่นี้จะอธิบายในแบบเซลล์เม

มเบรน เนื่องจากมีการราคาถูกและ บำรุงรักษาต่ำ

! สารละลายโซเดียมคลอไรด์ประกอบด้วย Na+ (aq) 

และ Cl - (aq) ไอออนและจากการแยกตัวของน้ำที่

ระดับความเข้มข้นที่ต่ำมากจะได้ H + (aq) และ OH - 

(aq) ไอออน เมื่อนำสารละลายเหล่านี้ผ่านกระบวนการ 

Electrolysis จะได้
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เซลล์เมมเบรนแลกเปลี่ยนแคทไอออน แสดงดังรูปที่ 2-13

! ขั้วแอโนดทำจาก Ti เคลือบด้วย RuO2 ส่วนขั้ว

แคโทดทำจาก Ni เคลือบผิว

! ขั้วแอโนดและขั้วแคโทดจะถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์

โดย Membrane ที่ยอมให้เฉพาะอิออนบวกผ่านเท่านั้น 

นั้นคือ Na⁺ ในรูปของไฮเดรต (Na xH2O) + NaOH 

(soln) ออกจากเซลล์นี้จะมีความเข้มข้นโดยน้ำหนัก 

30% และยังสามารถเพิ่มความเข้นข้นโดยน้ำหนักเป็น 

50% เป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิต Cl2 ให้ได้

มากขึ้น

รูปที่ 2-13 เทคนิค Membrane electrolysis



บทที่ 3
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก 
C1 และ C2

! C1 เป็น Paraffinic HC มีความเสถียรสูงและ

ไม่ชอบเกิดปฏิกิริยาในสภาวะปกติ ดังนั้นการใช้

เพื่อผลิตสารอื่นๆ ตัวมันจะต้องถูกกระตุ้นอย่าง

รุนแรง ขณะที่ C2= เป็น Olefinic HC ซึ่งง่ายต่อการ

ทำปฏิกิริยา ต่อไปเป็นการใช้ประโยชน์ของสารทั้ง

สองเพื่อผลิตเป็นสาร intermediates



3.1 ผลิตภัณฑ์จาก C1

รูปที่ 3-1 แสดงผลิตภัฑณ์เคมีที่ได้จาก C1 เป็น

วัตถุดิบ ซึ่งจะลือกมาอธิบายเพียง 4 สารดังนี้ CS2 

คลอโรมีเทน แอมโมเนีย เมทานอล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 

และจะเห็นได้ว่ามีการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ต่อไปได้

อีกมาก

SECTION 1

ผลิตภัณฑ์จาก C1
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! มีเทนทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิสูงเพื่อ

ผลิตคาร์บอนไดซัลไฟด์  ปฏิกิริยาเป็นแบบดูด

ความรัอน และใช้พลังงานกระตุ้นประมาณ 160 kJ/

mol โดยมีอะลูมิน่ากระตุ้น (Activated alumina)  

หรือ ดินเคลย์ (Clay) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 

675oC และความดัน 2 atm กระบวนการนี้เริ่มต้น

โดยทำให้ซัลเฟอร์บริสุทธิ์กลายเป็นไอ ผสมกับ

มีเทน และให้ไหลผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิน่า

กระตุ้น ดังแสดงในปฏิกิริยา

CH4+ 2 S2 (g) … < -----catalyst------ > CS2 + 2 H2S.

ค่า Conversion ของปฏิกิริยาอยู่ที่ 85-90% เทียบจาก C1

ในที่นี้จะมีผลิตภัณฑ์ร่วมคือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งใช้ใน

การผลิตซัลเฟอร์ได้จาก Claus process ต่อไปรูปที่ 3-1 ผลิตภัฑณ์เคมีที่ได้จาก C1

3.1.1 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)
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ประโยชน์ของคาร์บอนไดซัลไฟด์
! คาร์บอนไดซัลไฟด์ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต

เรยอน (Rayon) และเซลโลเฟน (Cellophane) และยัง

ถูกใช้เพื่อผลิตคาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4) โดยใช้

ตัวเร่งปฏิกิริยาผงเหล็ก (Iron powder) ปฏิกิริยาทำที่ 
30oC

ผลของปฏิกิริยารวม คือ

! นอกจากนี้ คาร์บอนไดซัลไฟด์ยังถูกใช้เพื่อผลิตแซนเทต 

(Xanthates ROC(S)SNa) ได้ด้วยซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวทำ 

Ore flotation และแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตทำหน้าที่

เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนในการควบคุมระบบแอมโมเนีย

! เป็นสารผสมของ 4 องค์ประกอบแบบที่มีคลอโร

มีเทน ซึ่งเป็นการแทนที่ H2 ด้วย Cl2

! 1. โมโนคลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์, CH3Cl)

! 2. ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์, CH2Cl2)

! 3. ไตรคลอโรมีเทน (คลอโรฟอร์ม, CHCl3)

! 4. เตตระคลอโรมีเทน (คาร์บอนเตตระคลอไรด์, CCl4)

! สารประกอบแต่ละตัวมีหน้าที่ประโยชน์ต่างกันใน

อุตสาหกรรมเคมี

CS2 + 3CI2 >>>>…CCl4 + S2CI2

2S2CI2 + CS2 >>>… CCl4 + 6S

CS2 + 2CI2 >>… CCl4 + 2S

3.1.2 กลุ่มคลอโรมีเทน
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การผลิตคลอโรมีเทน
! เนื่องจากมีเทนเป็น อัลเคนที่เสถียรมากจึงยากต่อ

การทำปฏิกิริยา Chlorination ดังนั้นจึงต้องกระตุ้น

คลอรีนเสียก่อนโดยใช้ความร้อน (Thermal) หรือแสง 

(h ) ให้เป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่อุณหภูมิ 

350-370oC และที่ความดันบรรยากาศปกติ ปฏิกิริยา 

Chlorination เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ในขั้น

แรกจะทำการสลายพันธะระหว่าง Cl-Cl (พลังงาน

พันธะ คือ +584.2 kJ) ซึ่งสร้าง 2 อนุมูลอิสระ

คลอรีน(อะตอม Cl•)

อะตอม Cl• เข้าปะทะมีเทนและสร้างอนุมูลเมทิล และ 
HCl

ขั้นตอนต่อมาอนุมูลเมทิลจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุล

คลอรีนซึ่งจะสร้างเมทิลคลอไรด์และอะตอม Cl•

! อะตอม Cl• ตัวใหม่ก็มีการเข้าปะทะกับโมเลกุล
มีเทนตัวอื่นและทำปฏิกิริยาด้านบนซ้ำไปเรื่อยๆ หรือ
ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลเมทิลคลอไรด์เพื่อสร้างอนุมูล
อิสระคลอโรเมทิล CH2Cl และ HCl

! หลังจากนั้นอนุมูลอิสระคลอโรเมทิลจะทำปฏิกิริยา
กับโมเลกุลคลอรีนและผลิตไดคลอโรมีเทนพร้อมทั้ง
อะตอม ClCl2 >>> 2Cl•…ภายใต้  h …………………………..

Cl• + CH4 >> CH3• + HCl …………………

CH3• + Cl2 >> CH3Cl + Cl• ……………….

Cl• + CH3Cl >> CH2Cl• + HCl

CH2Cl• + Cl2 >> CH2Cl2 + Cl•
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! การสร้าง Cl• นี้ดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งคลอรีน

ถูกใช้จนหมด การกระจายผลิตภัณฑ์ของคลอโรมีเทน

ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนโมลของตัวทำปฏิกิริยาเป็นสำคัญ 

ตัวอย่างเช่น

! ปริมาณผลผลิตของโมโนคลอโรมีเทนสามารถสูงได้

ถึง 80% โดยการเพิ่มอัตราส่วนโมลของ CH4/Cl2 ไปที่ 

10:1 ที่อุณหภูมิ 450oC ถ้าต้องการผลิตไดคลอโร

มีเทนจำเป็นต้องให้อัตราส่วนของ CH4/Cl2 ลดลงและ

นำโมโนคลอโรมีเทนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ

ลดอัตราส่วนของ CH4/Cl2 จะทำให้เพิ่มคลอโรฟอร์ม 

และคาร์บอนเตตระคลอไรด์

! อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถผลิตเมทิลคลอไรด์ 

(โมโนคลอโรมีเทน) คือการทำปฏิกิริยากันของเมทา

นอลกับ HCl และถ้านำเมทิลคลอไรด์ไปผ่าน

กระบวนการ Chlorination จะให้สารผสมของคลอโร

มีเทน (ไดคลอโรมีเทน,คลอโรฟอร์ม และคาร์บอนเตตระ

คลอไรด์)

ประโยชน์ของคลอโรมีเทน
! เพื่อใช้ผลิต พอลิเมอร์ซิลิคอน เตตระเมทิลเลด 

(Tetramethyl lead) ซึ่งในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นตัว 

Octane booster ในน้ำมันแก๊สโซลีน ปัจจุบันยกเลิก

การใช้แล้ว Methylating agent ใช้ในการผลิตเมทิล

เซลูโลส ตัวทำละลาย และสารหล่อเย็น

! เมทิลีนคลอไรด์ (CH2Cl2) ตามท้องตลาดจะใช้เพื่อ

การลบ/ละลายสี ตัวทำละลายสำหรับ Cellulose ace-

tate สารที่ทำให้เกิดฟองสำหรับ PU (Polyurethane) 

ซึ่งก็คือ วัสดุพอลิเมอร์ ที่ใช้ทั่วไปเพื่อเป็นฉนวนเก็บ

ความร้อนความเย็น เก็บเสียง เหมาะสำหรับติดตั้งใต้

หลังคา หรือ อุตสาหกรรมห้องเย็น

! คลอโรฟอร์ม (CHCl3) หลักๆถูกใช้ในการผลิตสาร

ทำความเย็น ได้แก่ ไฮโรฟลูออโรคาร์บอน คลอโรได

ฟลูโรมีเทน ฟลูออโรคาร์บอน (R22)  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ซึ่งเป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ของมีเทน และ อีเทน ที่ระเหย

เป็นไอได้รวดเร็ว แต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ

ทำให้เกิดการลดลงของโอโซน R22 รู้จักกันโดยทั่วไป

ซึ่งก็คือ น้ำยาแอร์นั่นเองโดยการทำปฏิกิริยากับ

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์

! สารประกอบนี้ถูกใช้เป็นสารหล่อเย็น และสารที่ใช้

ในการเป่าละออง (Aerosol propellant) หรือการเป่า

โฟม (Blowing agent) HCFC ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป อาทิ 

ฟรีออน (Freon)

! และมากไปกว่านั้นยังถูกใช้สังเคราะห์เตตระฟลูโร

เอทิลีนที่ถูกทำให้เป็นพอลิเมอร์ไปเป็นพอลิเมอร์ทน

ความร้อน (Teflon)

! คาร์บอนเตตระคลอไรด์ที่ถูกใช้เพื่อผลิตคลอโรฟลู

ออโรคาร์บอนโดยการทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนฟลูออ

ไรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอนติโมนีเพนตะคลอไรด์ 
(SbCl5)

! สารผสมที่ถูกสร้างขึ้นประกอบไปด้วยไตคลอโรฟลู

ออโรมีเทน (Freon-11) และ ไดคลอโรไดฟลูออโร

มีเทน (Freon-12) สารประกอบเหล่านี้ถูกใช้เป็นแอโร

ซอล (Aerosol) และสารหล่อเย็น เนื่องด้วยผลกระทบ

ของคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFCs) บนชั้นโอโซนนั้น

ทำให้ปริมาณการผลิตของสารประกอบนี้จึงถูกลดลง

CHCl3 + 2 HF  >>  CHClF2Cl + 2 HCl

2CHClF2  >>  CF2=CF2 + 2HCl

CCl4 + HF  >>  CCl3F + HCl

CCl4 + 2HF  >>  CCl2F2 + 2HCl
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! หลายๆงานวิจัยกำลังถูกดำเนินงานเพื่อหาวิธีที่จะ

ทำให้สาร CFCs เหลือน้อยลงหรือไม่มีผลกระทบบน

ชั้นโอโซน HCFC-123 (HCCl2CF3) ถูกใช้แทน 

Freon-11 และ HCFC-22 (CHClF2) ใช้แทน Freon-

12 ในการทำหน้าที่ปรับอากาศ สารหล่อเย็น แอโรซอล 

(Aerosol) และโฟมสารประกอบเหล่านี้มีผลในการ

ทำลายชั้นโอโซนน้อยกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ 

Freon-11 และ Freon-12

แอมโมเนีย NH3

! แอมโมเนียเป็นสารเคมีอนินทรีย์สำคัญ มีความ

สำคัญพอๆ กับกรดซัลฟูริคและปูนขาว (Lime) 

คุณสมบัติของแอมโมเนียมีรูปแบบกรดอ่อน แก๊สไร้สี 

มีกลิ่นฉุน และสามารถละลายในน้ำได้ ภายใต้ความ

ดันแอมโมเนียสามารถกลายเป็นของเหลว　 (Liquid 

ammonia) และเป็นสารหล่อเย็นที่ดี แอนไฮดรัสแอ

มโนเนียเป็นปุ๋ยซึ่งใช้กับดินได้โดยตรง แอมโมเนีย

เกิดจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรเจนและไนโตรเจน

3.1.3 แอมโมเนีย NH3  และกรดไนตริก
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การผลิตแอมโมเนีย (Harbor Process)

! การผลิตแอมโมเนียเป็นที่สนใจตั้งแต่อดีต เมื่อ

พิจารณาเทอร์โมไดนามิกส์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

แอมโมเนียจากธาตุของมันเอง จะมีค่า Enthalpy (H) 

และ Free energy (G) ที่อุณหภูมิห้อง = -46 และ 

-16.5 kJ/mol ตามลำดับ และมีค่าคงที่สมดุล Kc = 3.6 

x 108 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนียสามารถ

แสดงได้ดังนี้

! แต่ที่น่าสนใจคือ ไม่มีปฏิกิริยาใดเกิดขึ้น ที่อุณหภูมิ

ห้อง

! การเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มอัตราเร่งปฏิกิริยาแต่ค่าคงที่

สมดุลจะลดลง (Kc @ 500oC = 0.08) ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาตามกฏของ LeChatlier พบว่าปฏิกิริยาเหมาะ

กับความดันสูงและอุณหภูมิต่ำ

! ในระบบอุตสาหกรรม ไฮโดรเจนและไนโตรเจนใน

อัตราส่วน 3:1 จะถูกอัดจนมีความดัน 150-1000 atm 

จากนั้นสารผสมจะนำไปเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนถ่าย

ความร้อนก่อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์แอมโมเนีย 

ปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายใต้ Catalyst bed ที่อุณหภูมิ 

450oC แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์แอมโมเนียจะถูกส่ง

ผ่านไปที่หอหล่อเย็น (Cooling chamber) แก๊สจะถูก

ควบแน่นให้แอมโมเนียอยู่ในรูปของเหลว โดย

ไฮโดรเจนและไนโตรเจนที่เหลือจะถูกนำกลับไปใช้ใหม่

ประโยชน์ของแอมโมเนีย

! แอมโมเนีย จะถูกใช้เป็นสารแลกเปลี่ยนความเย็น

ในระบบห้องเย็น ของอุตสาหกรรมอาหาร  

N2 (g) + 3H2 (g)  ->  2NH3 (g)
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! แอมโมเนียมีการใช้มากในอุตสหากรรมอาหาร ใน

ระบบทำความเย็น

! และช่วยทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ในอาหาร ทำให้อาหารที่ผ่านการถนอม

โดยระบบทำ

! ความเย็นสามารถเก็บไว้ได้นาน และยังคงไว้ซึ่ง

คุณค่าและคุณภาพเพื่อการบริโภค

! แอมโมเนีย จะถูกใช้ผลิตปุ๋ยในการเกษตรเป็นหลัก

เช่น ยูเรีย แอมโมเนียไนเตรต แอมโมเนียมฟอสเฟต 

และซัลเฟต แอนไฮดรัสแอมโมเนีย 

! แอมโมเนีย จะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรด

ไนตริก ไฮดราซีน อะคริโลไนไตรล์ และเฮกซะเมทิลีนได

อะมีน เป็นต้น 

! มีการพิจารณาว่า แอมโมเนีย สามารถใช้เป็น

พลังงานบริสุทธิ์ได้ ในรูปของแอนไฮดรัสแอมโมเนียใน

รูปของเหลวจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและ

สามารถขนส่งในการค้าได้ง่าย โดยมีปฏิกิริยา

ออกซิเดชันสันดาป คือ

! ผลลัพธ์ของปฏิกิริยาข้างต้นคือ น้ำและไนโตรเจนซึ่ง

ดีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามมีปัจจัยอื่นที่ควร

พิจารณา ได้แก่ การร่วมมือกับบริษัทอื่นในการผลิต

ไนโตรเจนออกไซด์ หรือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใน

การเทคโนโลยีใหม่ในอุตสากรรมเครื่องยนต์ เป็นต้น

! ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอ ผลผลิตของแอมโมเนีย คือ 

ยูเรียและกรดไนตริก ซึ่งมีการใช้ในปริมาณสูงมาก

ยูเรีย (H2N-C-NH2)

! ไนโตรเจนถูกนำไปเป็นองค์ประกอบของปุ๋ยยูเรีย 
กว่า 46.7wt% ยูเรียมีสภาพเป็นของแข็งสีขาว 
สามารถละลายในน้ำและแอลกอฮอลได้ ยูเรียเป็น
สารประกอบที่ไวต่อการทำปฏิกิริยา เช่นสามารถทำ
ปฏิกิริยากับฟอร์มาลดีไฮด์ ทำให้ได้พอลิเมอร์ที่สำคัญ
ในการค้าเพื่อใช้เป็นกาวติดบอร์ดหรือไม้อัด

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
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การผลิตยูเรีย

! เทคนิคที่ใช้ในการผลิตยู เ รียเกิดจากการทำ

ปฏิกิริยาระหว่าง　NH3　กับ　CO2

ปฏิกิริยาเกิดขึ้นใน 2 ขั้นตอน　โดยขั้นแรก

✤ แอมโมเนียมคาร์บาเมต (Ammonium carbamate) 

ถูกผลิตขึ้นก่อน (คายความร้อน) เกิดที่อุณหภูมิต่ำและ

ความดันสูง ทั้งนี้ความดันสูงจะช่วยแยกขั้นตอนการดูด

ซึมที่มีผลทำให้คาร์บาเมตมีค่าความเข้มข้นที่สูงขึ้น 

การใช้แอมโมเนียในอัตราส่วนที่สูงจะช่วยทดแทน

แอมโมเนียส่วนที่ถูกละลายออกไป เครื่องปฏิกรณ์มี

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 170-220oC ที่ความดันประมาณ 
200 atm

✤ ในปฏิกิริยาที่สองคือการสลายของคาร์บาเมต ที่ 
200oC และ 30atm ขั้นตอนการสลายนี้ควรทำภายใต้
แอมโมเนียเพื่อลดการสลายของคาร์บาเมต ไปเป็น
แอมโมเนียและ CO2 จากนั้นยูเรียจะถูกพ่นและทำเม็ด
กลมต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3-2

2NH3(g) + CO2 (g) -->　H2N – COONH4(s)　

H2N – COONH4 (s) --> H2N – C=O-NH2(aq) + H2O(l)

รูปที่ 3-2 ผังการผลิต Urea (1) เครื่องปฏิกรณ์ (2,3,4)  

             ชุดทำลาย Carbonate (5,6) การเกิดขึ้นของ

              ผลึก Cystallizing and pilling.
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ประโยชน์ของยูเรีย
!

! ปุ๋ยทางการเกษตรประมาณ 80% 10% ถูกใช้ใน

การผลิตกาวและพลาสติก (ยูเรียฟอร์มาดีไฮล์ และเมลา

มีนฟอร์มาดีไฮล์เรซิน) อีก 5% ใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์

! เนื่องจากสมบัติของยูเรียที่มี n-paraffins ประกอบ

อยู่ทำให้ถูกใช้เป็นสารสกัดแยก C12-C14 จากเคโรซีน 

(Kerosene) สำหรับนำไปผลิตผงซักฟอก

กรดไนตริก

เป็นกรดที่ถูกใช้มากตัวหนึ่ง เป็นของเหลวไร้สีจนถึงสี

เหลือง มีฤทธิ์กัดกร่อน กรดไตริกเป็นส่วนประกอบ

สำคัญในการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต กรดไนตริก

ถูกผลิตโดยการออกซิ ไดซ์แอมโมเนียกับอากาศ

บน Pt-Rh wire gauze ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิรยา ตัว

เร่งปฏิกิริยาที่มีตัวรองรับ ซึ่งมีลักษณะดังรูปด้านล่าง
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     ทั้งสามปฏิกิริยานี้เป็นแบบคายความร้อน (-226.4, 

-56.5 และ -33.4 kJ/mol ตามลำดับ) ค่าคงที่สมดุล

สำหรับ 2 ปฏิกิริยาแรกจะตกอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มความดันทำให้ปฏิกิริยาที่ 

2 เกิดเร็วขึ้น แต่มีผลตรงข้ามกับปฏิกิริยาที่ 1 เนื่อง

ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องทำกระบวนการในความดันปกติ 

ความเร็วเชิงสเปซ (Space velocity) ควรมีค่าสูงเพื่อ

หลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาของ NH3 กับ O2 บนพื้นผิว

ของตัวเร่งปฏิกิริยาไปเป็น N2 และ H2O มีผลทำให้ค่า 

Conversion ต่ำ ความเข้มข้นของแอมโมเนียต้องมีค่า

ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟและระเบิด และแนะนำ

สภาวะให้ได้ผลผลิตของกรดในตริกสูงสุด ที่อุณหภูมิที่ 

900oC และที่ความดันปกติ

ประโยชน์ของกรดไนตริก
✤ เป็นพื้นฐานของการผลิตแอมโมเนียมไนเตรต (ปุ๋ย 

เป็นอันดับต้นๆ)

✤ เป็นส่วนประกอบในการทำระเบิด 

✤ เป็น Nitrating agent สำหรับสารประกอบอะโร

มาติกและพาราฟิน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมย้อมสี

และการทำระเบิด

✤ ในการทำโลหะบริสุทธิ์และการแยกยูเรเนียม

4NH3(g) + 5O2(g) -> 4NO(g) + 6H2O (g)

2NO(g) + O2(g) -> 2NO2(g)

3NO2(g) + H2O(l) -> 2HNO3 (aq) + NO(g)



เมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH)

! เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล, MeOH) ถูกจัดอยู่

ในกลุ่ม Aliphatic alcohol ซึ่งเดิมมาจากการกลั่น

เปลือกไม้ระหว่างการผลิตถ่านไม้ ปัจจุบัน MeOH ถูก

ผลิตจากก๊าซสังเคราะห์ในเชิงสารประกอบทางเคมี 

เมทานอลถือว่ามีขั่วและพันธะไฮโดรเจนมากซึ่งบ่งชี้

มาจากจุดเดือดที่สูง (65oC) ความร้อนของการกลาย

เป็นไอสูงและการระ เหยต่ำ เ นื่ อ ง จ า กบ ร ร จุ

ออกซิเจนที่มาก (50%wt) มันกำลังถูก พิจารณา

ว่าเป็นสารประกอบน้ำมันเบนซินผสมเพื่อลดก๊าซ 

CO2 และ HCs ในก๊าซไอเสียรถยนต์ MeOH เมื่อ

ผสมน้ำมันแก๊สโซลีนจะให้ค่าออกเทนสูง (RON = 133)

แต่ด้วยปัญหาหลายประการ (จึงยังไม่ได้รับการนิยม) 

เช่น 

SECTION 2

เมทิลแอลกอฮอล์
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! เมทานอลเกือบทั้งหมดจึงถูกพัฒนาไปเป็น 

Ethers โดยทำปฏิกิริยากับ Isobutene และ Isoa-

mylenes เพื่อผลิต Methyl t-butylether (MTBE) 

(RON =118) และ Tertiary amyl ether (TAME) 

(RON =109) มีสภาพเป็น Ocatne boosters และ

✤ ความเสถียรภาพความเย็นของเครื่องยนต์

เนื่องจากมีค่าความร้อนในการระเหยสูง (ความ

ร้อนของการกลายเป็นไอคือ 3.7 เท่าสำหรับน้ำมัน

แก๊สโซลีน)

✤ ค่าความร้อนที่ต่ำกว่าซึ่งจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของน้ำมันแก๊สโซลีนและคุณสมบัติการกัดกร่อนของมัน

✤ อาจมีการปนเปื้อนเมื่อมีการเผาไหม้ เช่น ฟอร์มอล ดีไฮด์ 

ซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญ อาจถูก Carbonylate 

เป็นกรดอะซิติก อาจถูก Dehydrate และ Polymerize 

กับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันแก๊สโซลีน  



71

การผลิต MeOH
! MeOH ผลิตโดยการเร่งปฏิกิริยาของ CO และ H2 

(ก๊าซสังเคราะห์) โดยอาศัยสัดส่วนการป้อน CO:H2 ที่ 1:2 

ในขณะที่ก๊าซสังเคราะห์ที่ได้จาก CH4 มีสัดส่วนเป็น 1:3 

ดังนั้น CO จะถูกเติมเพื่อที่จะลดไฮโดรเจนส่วนที่เกินลง แต่

เนื่องจากเราต้องการพลังงานเพื่อป้อนให้กับปฏิกิริยา จึง

อาศัยความร้อนเหลือจากกระบวนการ Steam reforming 

process เพื่อลดการปล่อย NOx การทำปฏิกิริยาของเมทา

นอลเกิดขึ้นดังนี้

!

! สำหรับปฏิกิริยาดังกล่าว จะใช้ Zn-CrOx เป็นตัว

เร่งปฏิกิริยาที่ความดันสูงประมาณ 270-420 atm แต่

ปัจจุบันอาศัย Copper-based เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและ

สังเคราะห์ที่ 240oC 50 atm (700 psi) ลักษณะของ

ปฏิกรณ์เป็น Bed ของตัวเร่งปฏิกิริยาจัดเรียง Se-

quential adiabatic bed หรือไม่ก็ท่อการเปลี่ยนถ่าย

ความร้อน ปฏิกิริยาถูกจำกัดโดยความเข้มข้น MeOH 

< 7% ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาถูกหล่อเย็นไปที่อุณหภูมิ 

40oC และควบแน่นเป็นของเหลว ก๊าซที่หลงเหลือจาก

การทำปฏิกิริยาจะถูกนำกลับไปใช้ใหม่ MeOH ซึ่ง

ประกอบด้วยน้ำจะถูกส่งเข้าระบบการกลั่นแบบสอง

คอลัมน์ รูปที่ 3-3 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการ

สังเคราะห์เมทานอลแบบ ICI 

CO(g) + 2H2(g)  >>  CH3OH (l)

CO2 + 3H2  >>  CH3OH(l) + H2O
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! การสังเคราะห์เมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาอาศัย

การดูดซึมแบบ Chemisorbed ของ CO บนพื้นผิวตัว

เร่งปฏิกิริยา อธิบายข้างล่างนี้

ประโยชน์ของ MeOH
! MeOH เป็นทั้งสารเคมีตั้งต้น และเชื้อเพลิง กว่า 

50% ของเมทานอลถูกเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มอลดีไฮด์ใน

ฐานะ Methylating agent เพื่อทำปฏิกิริยากับกรด

ผลิตเมทิลอีสเตอร์ เช่น Methylacrylate Methylmeth-

acrylate Methyl acetate และ Methyl terephthalate 

รูปที่ 3-3 ผังการผลิต Methanol (1) desulfurization

               ขบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมา

           พร้อมก๊าซทิ้ง (2) ชุดอื่มตัวด้วยไอน้ำ (3) loop วน

       4) เครื่องปฏิกรณ์ (5) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

              5) และตัวแยก (6) ส่วนแยกผลิตภัณฑ์เบา 

              (Light ends recovery) (7) ส่วนแยกน้ำ
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! ผลิตเป็น Ether ดังที่กล่าวแล้วคือ MTBE

! ผลิตน้ำมันเบนซินสังเคราะห์ โดยการใช้ Shape se-

lective catalyst ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดย

ขนาดของรูพรุนจะเป็นตัวบอกขนาดของผลิตภัณฑ์ แสดง

ตัวอย่างดังรูป จนได้ Olefins (C2= C3=) ใน Steam 

cracking ของไฮโดรคาร์บอน 
!



ฟอร์มอลดีไฮด์ (H-C-H)

! เป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทา

นอลในอากาศ

! อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยา Silver-gauze จะดำเนิน

การที่อุณหภูมิสูง ( 500oC) ขณะที่กระบวนการใหม่จะ

ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Iron-molybdenumoxide Cr หรือ 

Co ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะดำเนินการที่อุณหภูมิ 

400-425oC ความดันบรรยากาศกระบวนการแสดง

ดังรูปที่ 3-4 สัดส่วนของอากาศจะต้องใส่เข้าไปแบบ

เกินพอเพื่อรักษาสัดส่วนเมทานอลต่ำกว่า LEL 
(Lower explosion limit)

SECTION 3

ฟอร์มอลดีไฮด์
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ประโยชน์ของฟอร์มอลดีไฮด์
! ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็น Aldehyde ที่ง่ายต่อการทำ
ปฏิกิริยา ดังนั้นจะเห็นว่ามีการผลิตพอลิเมอร์ร่วม
จากฟอร์มาลดีไฮด์ เช่น –ฟีนอล –ยูเรีย  --มีลามีน 
ซึ่งจะได้เป็นกาวใช้ในการผลิตกระดานและไม้อัด

CH3OH(g) +1/2O2(g) >> H-C-H….ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน รูปที่ 3-4 ผังการผลิต Formaldehyde (1) blower, 
             (2) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
             (3) เครื่องปฏิกรณ์ (4) steam boiler, 
             (5) หอดูดซึม (6,7) ตัวหล่อเย็น (8) incinerator, 
             (9) heat recovery (10) ชุดระเหย MeOH 
            (11) ชุดป้อนน้ำ Boiler



กรดอะซิติก (CH3COOH)

! ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก ผ ลิ ต ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร 

Carbonylation ของเมทานอล ซึ่งเป็น Liquid-phase 

ใช้ Co เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 250oC ที่ความ

ดัน 70 atm หรืออาจใช้ Rhodium complex เป็นตัว

เร่งปฏิกิริยา โดยให้ CH3 I ทำหน้าที่เป็นตัว 

Promoter ปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 150oC ที่ความ

ดันบรรยากาศ โดยให้ Selectivity 99%

!

SECTION 4

กรดอะซิติก
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! อย่างไรก็ตาม กรดอะซิติกสามารถผลิตได้จาก

การออกซิเดชันของ n-butane ได้แต่ไม่นิยม

ประโยชน์ของกรดอะซิติก
! โดยสัดส่วนใหญ่กรดอะซิติกถูกใช้การผลิตไวนิล

อะซิเตท (44%) สำหรับการผลิตกาว, ฟิล์ม, 

กระดาษ และสิ่งทอ เอสเทอกรดอะซิติก (13%) 

แอนไฮดรัสอะซิติก (12%) และ Terephthalic acid 

นอกจากนี้กรดอะซิติยังใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

ยา สี ยาฆ่าแมลง 

 CH3OH + CO >> CH3COOH

รูปที่ 3-5 ผังการผลิต Acetic acid



METHYL TERTIARY BUTYL ETHER (MTBE)  

((CH3)3C-O-CH3)

! MTBE ผลิตโดยการทำปฏิกิริยาของเมทานอล

แ ล ะ I s o b u t e n e :

! ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิ

ค่อนข้างต่ำ ( 50oC) มีตัวเร่งปฏิกิริยา Ion-exchange 

resin แบบกรด ซึ่งอาจมีปฏิกิริยาข้างเคียงเกิดขึ้นเล็ก

น้อยเช่น Hydration ของ Isobutene ไปเป็น Tertiary 

butyl และ MeOH dehydration ไปเป็น Dimethyl 

ether และน้ำ อย่างไรก็ตามมีเพียงจำนวนน้อยของ

สารเหล่านี้ที่ถูกผลิต ดังรูปที่ 3-6

SECTION 5

Methyl Tertiary Butyl Ether 
(MTBE)  ((CH3)3C-O-CH3)
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   เนื่องจากปฏิกิริยา MTBE มีจุดสมดุลที่จำกัด 

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่ม 

แต่ระดับ conversion ต่ำลงเนื่องจากเป็นปฏิกิริยา

คายความร้อน อุณหภูมิต่ำจะเปลี่ยนค่าสมดุลต่อ

การผลิตอีเธอร์จึงจำเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อ

เพิ่มความสามารถ ในกระบวนการจะถูกออกแบบ

ด้วยสองปฏิกรณ์ต่อกันอนุกรม ส่วนใหญ่ของการ

เกิดปฏิกิริยา

รูปที่ 3-6 ผังการผลิต MTBE



77

Etherification จะเกิดขึ้นมากแล้วที่อุณหภูมิสูงในเครื่อง

ปฏิกรณ์ตัวแรก และที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าในเครื่องปฏิกรณ์ตัว

ที่สอง

! MTBE เป็นสารเติมแต่งในน้ำมันแก๊สโซลีนที่สำคัญ

เนื่องจากมีค่าออกเทนสูง ปัจจุบันได้รับความสนใจอย่าง

มากในการผลิตน้ำมันแก๊สโซลีนโดยปราศจากสารตะกั่ว

มันช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ

ไฮโดรคาร์บอนโดยการลดอะโรเมติกในน้ำมันเบนซิน 

แม้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอยู่หลายข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้

สาร MTBE เป็นสารเติมแต่งในน้ำมันแก๊สโซลีน พบการรั่ว

ไหลจากถังเก็บน้ำมันเก่าก่อมลภาวะทางน้ำใต้ดินเมื่อเทียบ

กับองค์ประกอบอื่นๆของน้ำมันแก๊สโซลีน เหตุเพราะ 

MTBE สามารถละลายได้ในน้ำมากถึง 10 เท่า นอกจากนี้

ยังมีแรงดึงดูดกับดินบ้างเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากส่วน

ประกอบน้ำมันแก๊สโซลีนอื่นๆ ซึ่งสามารถผ่านดินโดยไป

กับน้ำ ตารางที่ 3-1 เป็นตัวอย่าง Ether อื่นเปรียบเทียบกับ 
MTBE !

ตารางที่ 3-1 Oxygenates ที่ใช้เป็นสารเติมแต่งในน้ำมัน
                   แก๊สโซลีน
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สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากเมทานอล  
(Methanol to Gasoline “MTG” Process)

! เมทานอล ซึ่งอาจได้จากปฏิกิริยาต่อเนื่องจาก Steam 

reforming ยังสามารถผลิตได้จากวัตถุธรรมชาติผ่าน

กระบวนการหมัก ทำให้ตัวมันจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

เพราะสามารถต่อยอดไปเป็นการผลิตน้ำมันแก๊สโซลีนได้ 

ในปี 1975 กลุ่มงานวิจัย Mobil พบว่าเมทานอลสามารถ

ถูกแปลงไปเป็นสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเบนซินด้วยตัว

เร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์ชนิดพิเศษ ZSM-5 ปฏิกิริยาของเมทา

นอลที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 มีการ Dehydra-

t ion และ Ol igomerizat ion เป็นการรวมตัว

กันระหว่างอัลคีนโมเลกุลเล็กๆ โดยใช้ ความร้อนหรือตัว

เร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นแต่ยัง

คงมีพันธะคู่เหลืออยู่ในโมเลกุลถูกแสดงได้ง่ายดังนี้:!

! ขณะที่ (CH2)n ที่ได้จะต่อพันธะเป็นสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน (Parafinic + Olefinic + Aromatic) 

ในกลุ่มน้ำมันแก๊สโซลีน  แสดงดังตารางที่ 3-2

nCH3OH  >>>  (CH2)n + nH2O

ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์น้ำมันแก๊สโซลีน  ที่ได้จาก
                   MeOH



เอทิลีนออกไซด์และไกลคอล

! เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) เป็นก๊าซไม่มี

สี มีกลิ่นเฉพาะตัว ติดไฟได้ ประโยชน์หลักของ เอทิลีน 

ออกไซด์ คือ ใช้เป็นตัวทำละลายในผลิตภัณฑ์กลุ่มยา 

(Pharmaceutical) และเครื่องสำอาง (Cosmetic) 

หรือ ปรับเปลี่ยนไปเป็น Ethylene glycol ใช้เป็นสาร

ป้องกันการแข็งตัวของสารผสม (Anti-freeze) ใน

ระบบหล่อเย็นของประเทศเมืองหนาว และใช้เป็นสาร

ตัวกลางในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีบางอย่าง 

เช่น พลาสติก เรซิน สี และน้ำยาเคลือบเงา

!

SECTION 6

เอทิลีนออกไซด์และไกลคอล
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! สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต คือ เอทิลีนบริสุทธิ์ เริ่ม

ต้นที่อากาศจะถูดอัดเข้าไปผสมกันกับเอทิลีนบริสุทธิ์

ด้วย conpressor จากนั้นมีการให้ความร้อน และ

ทำให้ของผสมกลายเป็นไอ ที่เครื่องแลกเปลี่ยน

ความร้อน (E-701) และจากนั้น สารผสมจะถูกส่งไป

ที่เครื่อง R-701 โดยทำปฏิกิริยาที่ 240oC 25 atm 

ซึ่งสารผลิตภัณฑ์ ที่ได้จะถูกลดอุณหภูมิที่ E-702 

และแยกเอา Ethylene ที่ไม่ทำปฏิกิริยาไปใช้อีก

ครั้งหรือส่งไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิง ส่วนของหนักจะถูก

ไปกลั่นแยกระหว่าง น้ำและ Ethylene oxide โดยมี

ลักษณะกระบวนการผลิตดังรูปที่ 3-7 และปฏิกิริยาที่

เกี่ยวข้องคือ

C2H4  + 0.5 O2  ----  > C2H4O
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!

!

รูปที่ 3-7 ผังการผลิต Ethylene oxide



ฟอร์มอลดีไฮด์ (H-C-H)

! เป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทา

นอลในอากาศ

! อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยา Silver-gauze จะดำเนิน

การที่อุณหภูมิสูง ( 500oC) ขณะที่กระบวนการใหม่จะ

ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Iron-molybdenumoxide Cr หรือ 

Co ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะดำเนินการที่อุณหภูมิ 

400-425oC ความดันบรรยากาศกระบวนการแสดง

ดังรูปที่ 3-4 สัดส่วนของอากาศจะต้องใส่เข้าไปแบบ

เกินพอเพื่อรักษาสัดส่วนเมทานอลต่ำกว่า LEL 
(Lower explosion limit)

SECTION 7

ฟอร์มอลดีไฮด์
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ประโยชน์ของฟอร์มอลดีไฮด์
! ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็น Aldehyde ที่ง่ายต่อการทำ
ปฏิกิริยา ดังนั้นจะเห็นว่ามีการผลิตพอลิเมอร์ร่วม
จากฟอร์มาลดีไฮด์ เช่น –ฟีนอล –ยูเรีย  --มีลามีน 
ซึ่งจะได้เป็นกาวใช้ในการผลิตกระดานและไม้อัด

CH3OH(g) +1/2O2(g) >> H-C-H….ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน รูปที่ 3-4 ผังการผลิต Formaldehyde (1) blower, 
             (2) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
             (3) เครื่องปฏิกรณ์ (4) steam boiler, 
             (5) หอดูดซึม (6,7) ตัวหล่อเย็น (8) incinerator, 
             (9) heat recovery (10) ชุดระเหย MeOH 
            (11) ชุดป้อนน้ำ Boiler



บทที่ 4
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจาก 
C3

! โพรพิลีนถือว่าเป็นสารเคมีตัวที่สองต่อจาก

เอทิลีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี

ปริมาณมากที่สุดในฐานะโอเลฟินตัวหนึ่ง โพรพิลีน

เป็นสารประกอบที่ไวต่อเกิดปฏิกิริยาที่สามารถทำ

ปฏิกิริยาได้กับสารหลายๆ ตัว เช่นเอทิลีน น้ำ

คลอรีน และออกซิเจน แต่อย่างไรก็ตามความแตก

ต่างของโครงสร้างของสองสารโอเลฟิน (C2= และ 

C3=) มีผลต่อการไวปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น

! ปัจจุบันความต้องการของโพรพิลีนเป็นครึ่งหนึ่ง

ของเอทิลีน รูปที่ 4-1 อธิบายถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารพื้นฐานโพรพิลีน

✤ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ C2=  จะเกิด Ethylene 
oxide

✤ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ C3=  ไม่เกิด Propylene 

oxide แต่จะได้ Unsaturated aldehyde และ Ac-

rolein  แทน 

✤ ทำนองเดียวกับ Chlorination ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์

คนละแบบ  
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!

รูปที่ 4-1 ผลิตภัฑณ์สารเคมีที่มาจากสารพื้นฐานโพรพิลีน



4.1 การออกซิเดชันของโพรพิลีน

! การออกซิเดชันโดยตรงของโพรพิลีนใช้อากาศ
หรือออกซิเจนเพื่อผลิตอะโครลีน (Acrolein) ซึ่งจะถูก
ออกซิไดซ์ต่อไปเป็นกรดอะคริลิก (Acrylic acid โมโน
เมอร์ของโพลีอะคริลิกเรซิน) การแอมโมคซิเดชัน 
(Ammoxidation) ของโพรพิลีนถูกพิจารณาภายใต้
การทำปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นความคิดที่ว่าขั้น
ตอนสารมัธยันต์ร ะดับกลางของอัลลิลทั่วไป 
(Common allylic intermediate) จะถูกสร้างทั้งใน
การออกซิเดชันและแอมโมคซิเดชันของโพรพิลีนไป
เป็นอะโครลีนและอะคริโลไนไทลต์ ตามลำดับ

! การใช้ Peroxides สำหรับการออกซิเดชันของ
โพรพิลีนเพื่อผลิตโพรพิลีนออกไซด์ สารประกอบนี้ได้
รับจากการ Chlorohydrination ของโพรพิลีนตาม
ด้วยการ Epoxidation

SECTION 1

การออกซิเดชันของโพรพิลีน
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! อะโครลีน (เรียกอีกอย่างเป็น 2-Propenal) เป็น 

Aldehyde ที่ไม่อิ่มตัวด้วยกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ถ้ามี

ความบริสุทธิ์จะเป็นของเหลวที่ไม่มีสีซึ่งไวต่อการ

เกิดปฏิกิริยามากและง่ายต่อการ Polymerization 

โดยมีปฏิกิริยาเคมีการผลิตอะโครลีน ดังนี้

! ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สำหรับปฏิกิริยานี้คือ โลหะ

ทรานซิชันออกไซด์ (Transition metal oxides) 

เช่น CuO (Shell process) และ Bi2O3/MoO3 

(Sohio process) โดยดำเนินการที่อุณหภูมิที่ 

300–360°C และ 1–2 atm สารผสมของโพรพิลีน 

อากาศและไอน้ำ จากนั้นป้อนเข้าเครื่องปฏิกรณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะนำมาหล่อเย็น กรดอะคริลิก

อะโครลีน (CH2=CHCHO)
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และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันจะ

ถูกแยกที่ Stripping tower เป็นที่ซึ่งสารผสม Acro-

lein–Acetaldehyde ซึ่ง Acrolein จะถูกแยกจาก Acetal-

dehyde โดย Solvent extraction tower ขั้นตอนสุดท้าย 

Acrolein จะถูกกลั่นและนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่

ประโยชน์ของ Acrolein

รูปที่ 4-2 กระบวนการผลิต Acrolein

Ref: project I Acrolein production

✤ Acrolein เป็นสารเริ่มต้นของการผลิตกรดอะคริลิก

และเอสเตอร์ 

✤ Acrolein ใช้เป็น Intermediate ในการสังเคราะห์

เภสัชภัณฑ์และยากำจัดวัชพืช

✤ ใช้ในการผลิตกลีเซอรอลด้วยโดยการทำปฏิกิริยา

กับ Isopropanol 2-Hexanedial เพื่อผลิตกรด

อะดิพิค (Adipic acid) และเฮกซะเมทิลีนไดอะมิน 
(Hexamethylene-diamine)
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! การผลิตกรดอะคริลิกในปัจจุบัน อาศัยการ

ออกซิเดชันโดยตรงผ่านการร่วมตัวกัน (Combination) 

บนตัวเร่งปฏิกิริยา Mo-V2O5 กระบวนการของอะคริลิ

กดำเนินการที่ 250°C

! และเมื่อต้องการผลิตอะคริลิกเอสเตอร์ ก็สามารถ

เพิ่มเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทำ Esterification 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาวะของเหลวบนตัวเร่ง

ปฏิกิริยา Ion exchange resin 

! กรดอะคริลิกและเอสเตอร์ของมันถูกใช้เพื่อผลิต 

อะคริลิกเรซิน การอาศัยวิธีการ Polymerization 

นั้น เรซินสามารถถูกใช้ในกาว สี หรืออุตสาหกรรม

พลาสติกอื่นๆ

กรดอะคริลิก (CH2=CHCOOH)



4.2 แอมโมคซิเดชั่นของ C3=

! การแอมโมคซิ เดชัน เป็นการเปลี่ยนกลุ่ม 

Methyl ของไฮโดรคาร์บอนไปเป็นกลุ่มไนไทลต์ 

(Nitrile group) โดยใช้แอมโมเนียและออกซิเจนบน

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผสมระหว่างออกไซด์-เบส (Mixed 

oxides-based catalyst) และหากเป็นปฏิกิริยาของ 

C 3 = ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ คื อ อ ะ ค ริ โ ล ไ น ไ ท ล ต์ 

(Acrylonitrile CAN) ดังสมการ

SECTION 2

แอมโมคซิเดชั่นของ C3=
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! เช่นเดียวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันอื่นๆ แอมโมคซิ

เดชันเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนที่สูง ดังนั้น

จำเป็นต้องมีระบบจัดการความร้อนที่ดี ซึ่งจะให้

ผลิตภัณฑ์ เป็น อะคริโลไนไทลต์ (Acetonitrile 

CH3CN) และไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีสมบัติเป็นตัว

ทำละลายที่ดีจึงถูกใช้ในตัวสังเคราะห์ DNA เป็นตัว

ทำละลายที่สำคัญในการแยก Butadiene จาก C4 
streams

! เครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ผลิตเป็นแบบ Fluid-bed ใช้

ตัวเร่งที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาซึ่งให้ค่า Conversion 

โพรพิลีน 95.6% และ Selectivity ของอะคริโลไน

ไทลต์ 80% มีกระบวนการดังรูปที่ 4-2 และ

เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเดียวกับกรณีของ 

ออกซิเดชัน ดังนั้นอุณหภูมิที่จะเคลื่อนปฏิกิริยาจึง

ต้องสูงขึ้นเป็น 402°C 
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ประโยชน์ของ ACN
! ACN หลักๆถูกใช้เพื่อผลิตเส้นใยอะคริลิก 

(Acrylic fiber) เรซินและอิลาสโตเมอร์ (Elastomer) 

! โคโพลีเมอร์ (Copolymer) ของ ACN กับบิวทาไดอีน 

(Butadiene) และสไตรีน (Styrene) เป็น ABS 

! โคโพลีเมอร์ (Copolymer) ของ ACN กับสไตรีน 

(Styrene) เป็น SAN ซึ่งเป็นพลาสติกที่สำคัญ 

รูปที่ 4-2 กระบวนการผลิตอะคริโลไนไทลต์



4.3 ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาอื่นๆ

! PO มีโครงสร้างที่คล้ายกับ EO แต่เนื่องจากมี

การเพิ่มของกลุ่มเมทิลมันจึงมีความแตกต่างของ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โดยจะมีจุดเดือดที่ 

33.9°C และละลายน้ำได้เล็กน้อย (ขณะที่ EO เป็น

ก๊าซที่ละลายในน้ำได้ดี)

SECTION 3

ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาอื่นๆ
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! การผลิต PO จะอาศัย Chlorohydrination หรือ 
Epoxidation 

! การ Chlorohydrination นั้นเป็นการทำปฏิกิริยา

ระหว่างโอเลฟิน (C3=) และ Hypochlorous acid 

และเมื่อ โพรพิลีนเป็นตัวทำปฏิกิริยา โพรพิลีนคลอ

โรไฮดริน (Propylene chlorohydrin) จะถูกผลิต

ขึ้นมาปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 35°C และที่

ความดันปกติโดยปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยา

! ปริมาณผลผลิตที่ได้รับประมาณ 87–90% 

ผลิตภัณฑ์ร่วมคือโพรพิลีนไดคลอไรด์ (Propylene 

dichloride) (6–9%) และขั้นตอนต่อไปคือการ De-

hydroch lor ina t ion ของคลอโรไฮดรินกับ

สารละลาย Ca(OH)2 จากนั้น PO จะถูกทำให้บริ

สุทธ์โดย Steam stripping และหลังจากนั้นนำไป

กลั่น ผลิตภัณฑ์พลอยได้อย่างโพรพิลีนไดคลอไรด์

4.3.1 โพรพิลีนออกไซด์ (CH3CHO-CH2; PO)
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อาจถุกทำให้บริสุทธิ์ได้โดยการใช้ตัวทำละลายหรือการนำ

เข้าไปใส่กระบวนการ Perchloroethylene

! กระบวนการแบบที่ 2 คือ Epoxidation ด้วยสารเปอร์

ออกไซด์ ในที่นี้การ Epoxidation ของโพรพิลีนกับเอทิล

เบนซินไฮโดรเปอร์ออกไซด์ถูกดำเนินการที่อุณหภูมิ 

130°C และ 35 atm โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Mo ค่า Con-

version ของไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็น 98% และอีกกรณีคือ 
ประโยชน์ของ PO

รูปที่ 4-3 กระบวนการ Chlorohydrin สำหรับการผลิต PO

✤ โพรพิลีนออกไซด์ถูกใช้ในการผลิตโพรพิลีนไกลคอล (PG)  

✤ ใช้ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์จะได้โพรพิลีนไกลคอล
อีเธอร์ซึ่งถูกใช้ในการผลิตโพลียูรีเทนโฟม (PU 
foam) และผงซักฟอก

✤ การ Isomerization ของ PO จะผลิตอัลลิล
แอลกอฮอล์ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นของกลีเซอรอล
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! โพรพิลีนไกลคอล (1,2-propanediol) ถูกผลิตโดย

การ Hydration ของ PO ซึ่งคล้ายกับที่ถูกใช้สำหรับเอทิลี

นออกไซด์ (EO)

! สำหรับอัตราส่วนระหว่าง PO และน้ำ จะมีผลต่อการ

ได้ผลิตภัณฑ์ di-, tri- และ Poly-propylene glycol แสดง

ดังสมการ

ประโยชน์ของ PG

! ไอโซโพรพานอล (2-Propanol) เป็นเแอลกอฮอล์ที่

สำคัญตัวหนึ่งรองจาก เมทานอล และเอทานอล การ

ผลิต IPA จากโพรพิลีนเกิดขึ้นได้ทั้งปฏิกิริยา Hydra-

tion โดยตรง ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาได้ทั้งในสถาวะ

ของเหลวหรือไอ ปฏิกิริยาเป็นแบบคายความร้อนเล็ก

น้อยที่ 51.5 kJ /mol

4.3.2 โพรพิลีนไกลคอล (CH3CH(OH)CH2OH; PG)

✤ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Polyester 
resins   

✤ ทำปฏิกิริยากับ PO แล้วได้ Polyurethanes

✤ เนื่องตัวมันมีจุดเยือกแข็งที่ต่ำทำให้สามารถใช้เป็น 

Ant i f reeze ได้

4.3.3 ไอโซโพรพานอล (CH3CHOHCH3; IPA)
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!

! สำหรับกระบวนในสถานะของเหลวจะอาศัยความดัน 

80-100 atm ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ Cation exchange 

resin ซึ่งมีสภาพเป็นกรดถูกใช้ช่วยปฏิกิริยาที่

อุณหภูมิ 150°C และให้ค่า Conversion 75% ของโพรพิลีน 

โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ ไดไอโซโพรพิวอีเธอร์ 

(ประมาณ 5%)  รูปที่ 4-4 แสดงแผนผังการทำงานของ

กระบวนการผลิต IPA

! สำหรับกระบวนการในสถานะก๊าซดำ เนินการที่

อุณหภูมิสูงกว่า 200°C และที่ความดัน 25 atm โดยมี 

WO3/SiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

! โดยในวิธีดังเดิมจะอาศัยความเป็นกรด ของ 

H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิรยาแต่ Selectivity มีค่าน้อย

กว่ากระบวนการในสถานะไอเล็กน้อย (Vapor-phase 
process)

รูปที่ 4-4 แผนผังการทำงานสำหรับการ Hydration ของ
             โพรพิลีนไปเป็น IPA (1) Propylene recovery 
              column, (2) เครื่องปฏิกรณ์, (3) Residual gas
              separation column, (4) Aqueous - isopropanol
              azeotropic distillation column, (5) Drying 
              column, (6) เครื่องแยก Isopropyl ether, 
              (7) การแยก Isopropyl ether 
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ประโยชน์ของ IPA
! ไอโซโพรพานอลเป็นของเหลวไม่มีสีมีกลิ่นและมีกลิ่นที่

หอม สามารถละลายน้ำได้และละลายในสารประกอบ

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนได้ดีกว่าเมทานอลและเอทานอล

ได้อีกด้วย ไอโซโพรพานอล-เมทานอลจะถูกผสมลงใน

น้ำมันเบนซินเล็กน้อยเพื่อลดปัญหาการแยกสถานะ

! ตัวทำละลายสำหรับ อัลคาลอยด์ (Alkaloid), น้ำมัน

หอมระเหยและเซลลูโลสเทียม

! ประมาณ 50% ของการใช้ IPA คือใช้ในการผลิต Ace-

tone และการผลิต Ester ของกรดอะซิติก (เพื่อใช้ตัวทำ

ละลายเซลลูโลสไนเตรท) กรดโอเลอิค (เพื่อใช้ในลิปสติก

และน้ำมันหล่อลื่น) กรดปลามิเอต (เพื่อใช้เป็นอิมัลชัน

สำหรับเครื่องสำอาง) 

! อะซิโตน (หรือ 2-Propanone) ผลิตจาก IPA โดย

สองแบบกระบวนการ คือ 1. Dehydrogenation 2. 
Oxidation 

! สำหรับ Dehydrogenation จะดำเนินการโดยใช้ตัว

เร่งปฏิกิริยา Copper หรือ Zinc oxide ที่อุณหภูมิ

ประมาณ 450-550oC และโดยมีค่า Conversion กว่า 

95% ของไอโซโพรพานอล โดยมีปฏิกิริยาดังนี้

4.3.4 อะซิโตน (Acetone)
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! สำหรับกระบวนการออกซิเดชัน ไม่ต้องใช้ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 90–140oC และ 15–

20 atm ในปฏิกิริยานี้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้ถูกผลิต

ร่วมกับอะซิโตน ที่ Conversion 15% ของไอโซโพรพา

นอล และปริมาณผลผลิตของอะซิโตนเป็น 93% ซึ่งสำหรับ 

H2O2 87% โดยมีสมการปฏิกิริยาดังนี้

!

! อะซิโตนสามารถถูกผลิตร่วมกับ Allyl alcohol ในการ

ทำปฏิกิริยาของ Acrolein กับ IPA ปฏิกิริยาถูกเร่งด้วย 

MgO และ ZnO ที่อุณหภูมิประมาณ 400°C และที่ความดัน

ปกติ เห็นได้ชัดว่าไฮโดรเจนที่ถูกผลิตจากการ Dehydrogenation 

ของ Isopropanol และถูกดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

ในการเลือก Hydrogenate กับกลุ่มคาร์บอนิลของอะโครลีน

! สำหรับอะซิโตนที่มาจากวิธีการโดยตรงของโพรพิลีน

ถูกพัฒนาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเนื้อเดียว PdCl2/

CuCl2 และสภาวะการเกิดปฏิกิริยาคล้ายกับที่ถูกใช้

ในการออกซิเดชันของเอทิลีนไปเป็น Acetaldehyde 

ปัจจุบัน  อะซิโตนได้รับจากกระบวนการ Cumene 

hydroperoxide ที่มีฟีนอลเป็นตัวผลิตภัณฑ์ร่วม

คุณสมบัติและประโยชน์ของอะซิโตน
! อะซิโตนเป็นของ เหลวระ เหยที่มีกลิ่นหอมที่

โ ด ด เ ด่ น ส าม า ร ถล ะ ล ายน้ำ -แอลกอฮอล์ -

สารไฮโดรคาร์บอนหลายตัวได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวทำ

ละลายเป็นที่ดีอย่างมากสำหรับสี แลคเกอร์และ

เซลลูโลสอะซิเตท
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! อะซิโตนเป็นสารประกอบที่ไวต่อปฏิกิริยากับหลายๆ
สารที่ใช้ในการสังเคราะห์ สารเคมีที่สำคัญหลายตัวมาจา
กอะซิโตน คือ เมทิลไอโซบิวทิลอะซีโตน, Methyl meth-
acrylate, คีโตน, และไดอะซิโตนแอลกอฮอล์

! ไอโซโพรพิวอะซีเตต เป็นเอสเตอร์ที่ถูกผลิตโดยการ
เร่งปฏิกิริยาด้วยกรด ที่อุณหภูมิประมาณ 100°C ใน
สถานะไอของกรดอะซิติกและโพรพีน ปริมาณผลผลิตของ
เอสเตอร์ที่ได้รับสูงถึง 99% และเนื่องจากการไม่อิ่มตัวของ
เอสเตอร์ก็สามารถถูก Polymerize และนำมาใช้เป็น
พลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer)

!
! ! ไอโซโพรพิวอะซีเตต ถูกใช้เป็นตัวทำละลายใน
การเคลือบและหมึกพิมพ์ โดยทั่วไปจะใช้แทนกันได้ด้วย 
Methylethyl ketone และ Ethyl acetate

! โอเลฟินในที่นี้คือ โพรพิลีน สามารถถูกเร่งปฏิกิริยา

เปลี่ยนเป็นไฮโดรคาร์บอนโซ่สั้นและยาว โดยผ่าน

กระบวนการ Disproportionation ที่เรียกว่า Metathesis 

ตัวอย่างคือ โพรพิลีนสามารถถูก Disproportionate 

โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งจะผลิตเอทิลีนและบิวทิลีน 

กระบวนการเกิดที่อุณหภูมิที่ 400°C และ 8 atm 

รูปที่ 4-5 แสดงแผนผังกระบวนการ Metathesis ของ

โพรพิลีนในการผลิต 2-butene และเอทิลีน

4.3.5 ไอโซโพรพิวอะซีเตต (Isopropylacetate)

4.3.6 ปฏิกิริยาเมทาเทสิสของโพรพิลีน
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รูปที่ 4-5 Metathesis สำหรับการผลิต 2-butene และเอทิลีน


