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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ ศึก ษาการแตกตัว ของพอลิพ อพิลีน และพอลิส ไตรีน ด้ว ย
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าฟลูอดิ คะตะไลติคแครกกิ้งที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้ได้
เป็ นนํ้ ามันเชื้อเพลิง ทําการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์ ขนาดเล็กแบบ
แบตซ์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นพลาสติกไป
เป็ นนํ้ามันเชือ้ เพลิงประกอบด้วย อุณหภูม ิ 390-440 องศาเซลเซียส
เวลาทีใ่ ช้ในการทําปฏิกริ ยิ า 30-60 นาที ความดันไฮโดรเจนเริม่ ต้น 15 บาร์ สัดส่วนของพอลิพอพิลนี และพอลิสไตรีน 60:40 บนตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าฟลูอิดคะตะไลติกแครกกิ้งใช้แล้ว 2.5-10 % โดยใช้การ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเพือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการ
เปลี่ยนเป็ นนํ้ ามัน วิเคราะห์องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของเหลวจากค่า
การกระจายตัวตามคาบจุดเดือดด้วยเครือ่ งแก๊สโครมาโตรกราฟพร้อม
ซอฟแวร์จาํ ลองการกลัน่ พบว่าทีอ่ ุณหภูม ิ 400 องศาเซลเซียส ความ
ดันไฮโดรเจนเริม่ ต้น 1 บาร์ ระยะเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า 60 นาที บน
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าฟลูอดิ คะตะไลติกแครกกิง้ ทีผ่ า่ นการใช้แล้ว 2.5 % โดย
นํ้ าหนัก ให้รอ้ ยละผลได้ของแนฟทาสูงสุด ร้อยละ 68.35 เคโรซีน
ร้อยละ 15.40 ดีเซลร้อยละ13.02 และ กากนํ้ามันร้อยละ3.23 โดย
นํ้าหนัก
คําสําคัญ : การแตกตัวเชิงตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าฟลูอดิ
คะตะไลติกแครกกิง้ พอลิพอพิลนี พอลิสไตรีน
Abstract
This research aims to study the catalytic cracking of
polypropylene and polystylene with spent Fluid Catalytic
Cracking catalyst to liquid fuels in a batch microreactor. The
experiments was carried out under various condition which
affected to conversion of plastic to liquid fuels as following
variables : temperature of 390-440 ºC, reaction time of 30-60

minute, initial hydrogen pressure of 1-5 bars, ratio of
polypropylene and polystylene of 60:40 over spent Fluid
Catalytic Cracking catalyst ranging 2.5 -10 % by weight. The two
level factorial experimental design was performed to investigate
the effect of variables of oil yield to determine the optimum
condition.The product oil was analyzed by Simulated Distillation
Gas Chromatography. The experiment found that catalytic
cracking of polypropylene and polystylene at temperature of
400°C, initial pressure of hydrogen gas 1 bar. reaction time of 60
minutes over spent FCC catalyst of 2.5% by weight and initial
pressure of hydrogen1 bar gave the highest conversion yield of
naphtha 68.35 % kerosene 15.40% diesel 13.02% and long
residue 3.23%
Key words: Catalytic cracking, Fluid catalytic cracking catalyst,
Polypropylene, Polystylene
1. บทนํา
ปจั จุบนั จากปริมาณการใช้พลาสติกและโฟมทัวโลกที
่
ม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ั
อย่างต่อเนื่อง จนเป็ นปญหาขยะส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม
่
14 ล้านตัน/ปี
เป็ นอย่างมาก ประเทศไทยมีปริมาณขยะทัวประเทศ
หรือวันละ 40,000 ตัน โดยเป็ นขยะพลาสติกมากถึงร้อยละ 17
ประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี หรือ 6,000 ตันต่อวัน ซึง่ ขยะพลาสติกต้อง
ใช้ร ะยะเวลาในการย่อ ยสลายนานหลายร้อ ยปี วิธ ีการนํ า พลาสติก
กลับมาใช้ใหม่ มีวธิ หี ลัก อยู่ 2 วิธ ี คือวิธที างกายภาพ โดยการนํา
พลาสติกมาหลอมเพือ่ นํากลับไปใช้ใหม่ และ วิธที างเคมี ทีจ่ ะเป็ นการ
เปลีย่ นพลาสติกเป็ นสารตัง้ ต้นทีม่ คี ุณค่าหรือเพิม่ มูลค่าให้กบั พลาสติก
โดยแปรรูปให้เป็ นสารตัง้ ต้นในกระบวนการปิ โตรเคมี หรือการแปรรูป
ให้เป็ นนํ้ามันเชือ้ เพลิงด้วยกระบวนการแตกตัว (Cracking) ซึง่ เป็ นการ
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แตกย่ อ ยสารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ม ีข นาดใหญ่ แ ละมีน้ํ า หนั ก
โมเลกุ ล สูง จนมีข นาดที่เ หมาะสมสํา หรับ ใช้เ ป็ น นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง [5]
กระบวนการแตกตัวสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กระบวนการหลัก คือ การ
แตกตัวด้วยความร้อน (Thermal Cracking) และการแตกตัวด้วยตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า (Catalytic Cracking) การแตกตัวด้วยความร้อนอย่างเดียว
ต้อ งทํา ที่อุณหภูมสิ ูงและให้ความเลือกเกิดจําเพาะต่อผลิตภัณ ฑ์ต่ํา
[5,6] ส่วนการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าสามารถทําได้ทอ่ี ุณหภูมติ ่ํา
กว่าและให้ความเลือกเกิดจําเพาะต่อผลิตภัณฑ์สงู กระบวนการในการ
แปรรูปขยะพลาสติกเป็ นนํ้ ามันจึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปญั หา
ขยะพลาสติกเพื่อเพิม่ มูลค่าของของเสียไปพร้อมกับการพัฒนาแหล่ง
พลัง งานใหม่ นอกจากจะเป็ นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แล้วยัง เป็ น
แหล่งพลังงานภายในประเทศด้วย [6,7] งานวิจยั นี้จงึ มีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาการแตกตัวพลาสติกพอลิสไตรีนและพอลิพรอพิลนี เพื่อ นํ า
กลับมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าฟลูอดิ คะตะไลติก
แครกกิ้ง หรือ เอฟซีซี ทีผ่ ่านการใช้แล้ว เนื่องจากตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
เอฟซีซี เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ คี วามรุนแรงมักใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิตแก๊สโอเลฟิ นจากนํ้ ามัน เมื่อนํ าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าที่ใช้แล้วมาทํา
ปฏิกริ ยิ าการแตกตัวของพลาสติกซึง่ มีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน
มีขนาดเล็กกว่า การเสือ่ มสภาพบางส่วนของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอฟซีซจี งึ
มีค วามรุ น แรงลดลงลงทํ า ให้ไ ด้ผ ลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น นํ้ า มัน และเกิด แก๊ ส
ไฮโดรคาร์บอนน้อยลง
2. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดลองคือ เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กทํา
จากเหล็กกล้า SS316 ขนาด 70 มิลลิลติ ร มีฝาปิ ดพร้อมชุดอุปกรณ์วดั
ความดันและวาล์วนิรภัย โดยใช้เทอร์โมคัพเพิลแบบเคเพื่อตรวจวัด
อุณหภูมภิ ายในเครื่องปฏิกรณ์ โดยต่อเครือ่ งปฏิกรณ์ขนาดเล็กเข้ากับ
อุปกรณ์ควบคุมที่มขี ดลวดความร้อนเป็ นแหล่งให้ความร้อน และชุด
ควบคุ ม ด้ ว ยมอเตอร์ สํ า หรับ แกว่ ง เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ข นาดเล็ ก ให้
เกิดปฏิกริ ยิ าภายในได้อย่างทัวถึ
่ ง

รูปที่ 1. เครือ่ งปฏิกรณ์แบบแบตซ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง

2.2 วิ ธีการทดลอง
ใช้การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 2k แฟกทอเรียล [4]
เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนสารตัง้ ต้นไปเป็ น
แนฟทาในปริมาณทีด่ ที ส่ี ุด โดยออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
สองระดับโดยใช้โปรแกรม Minitab เวอร์ชนั 15 ร่วมกับ Design
expert เวอร์ชนั 6.0.10 การทดลองจะมีทงั ้ หมด 8 สภาวะ ในแต่ละ
สภาวะจะมีการทําซํ้าสองครัง้ และมีการทดลองค่ากลาง 4 ครัง้ รวมทัง้
จะมีการทดลองทีแ่ กนเพือ่ เพิม่ การหมุนของโครงสร้าง
ตารางที่ 1. การออกแบบการทดลอง
ตัวแปร
อุณหภูม ิ (องศาเซลเซียส),A
เวลา (นาที),B
ร้อยละโดยนํ้าหนักของตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า (เปอร์เซนต์),C

ระดับตํ่า (-)
390
30
2.5

ระดับสูง (+)
440
60
10

ตารางที่ 2 การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลสองระดับ
Temperature
(°C)

time
(min)

390
440
390
440
390
440
390
440
415
457
373
415
415
415
415

30
30
60
60
30
30
60
60
45
45
45
70.2
19.8
45
45

weight
catalyst
(%)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
10
10
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
2.51
0

Treatment combination
+
+
+
+
0
+α
-α
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
+α
-α
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
+α
-α

เตรียมสารตัง้ ต้นและเติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในปริมาณทีก่ ําหนดไว้ใน
แต่ละการทดลองลงในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก ไล่อากาศทีอ่ ยู่ภายใน
ออกโดยผ่านแก๊สไฮโดรเจน แล้วอัดแก๊สไฮโดรเจนจนได้ความดันที่
ต้อ งการ ตรวจสอบรอยรัวของแก๊
่
สด้ว ยนํ้ าสบู่ต ามข้อ ต่ อของเครื่อ ง
ปฏิกรณ์ แล้วนํ าเครื่องปฏิกรณ์ ต่อเข้ากับชุดควบคุม เทอร์โมคัปเปิ ล
และอุปกรณ์ขดลวดความร้อน หุม้ ด้วยฉนวน เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนระหว่างการทดลองทําการทดลองตามอุณหภูมแิ ละเวลาที่
กํ า หนด แล้ ว หยุ ด ปฏิกิร ิย าเมื่อ ครบกํ า หนด ทิ้ง เครื่อ งปฏิก รณ์ จ น
อุณหภูมใิ กล้เคียงอุณหภูมหิ อ้ ง แล้วจึงแยกผลิตภัณฑ์น้ํ ามันออกจาก
กากของแข็งด้วยการกรองแบบสุญญากาศ นํ าผลิตภัณฑ์น้ํ ามันและ
กากของแข็งทีไ่ ด้ไปชังนํ
่ ้ าหนัก นํ าผลิตภัณฑ์น้ํ ามันทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์
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ด้วยเครือ่ ง Simulated Distillation Gas Chromatography
เพื่อวิเคราะห์ค่าการกระจายขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์น้ํ ามันในช่วง
คาบจุด เดือ ดที่อุณ หภูมติ ่ า งๆ และวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบสารเคมีท่ี
เกิดขึน้ คํานวณร้อยละผลได้ของเชือ้ เพลิงเหลว ร้อยละการเปลีย่ นและ
ร้อยละผลได้ของแนฟทา
ร้อยละผลได้ = นํ้าหนักเชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ด้ × 100
นํ้าหนักสารตัง้ ต้นเริม่ ต้น
การเปลีย่ น = นํ้าหนักผลิตภัณฑ์น้ํามันทีเ่ กิดขึน้ × 100
นํ้าหนักสารตัง้ ต้นเริม่ ต้น
การเปลีย่ นของแนฟทา = %ของเชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ด้ × % ของแนฟทา
100

(1)
(2)
(3)

วิเคราะห์หมู่ฟงั ก์ชนของแนฟทา
ั่
ด้วยเครื่อง Fourier Transform
Infrared Spectrophotometer การแปลความหมายพิจารณาแถบการ
ดูดกลืน Infrared spectrum
คํานวณหาค่าออกเทนของแนฟทา โดยใช้เทคนิค 1H Nuclear
Magnetic Resonance Spectrometry [1,2] ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์หา
องค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็ นส่วนประกอบใน
นํ้ามันแกโซลีน โดยละลายแนฟทาใน Dueterated Chroform CD3Cl2
มีความเข้มข้น 30% Volume% และเติม Tetramethylsilane (TMS)
เพือ่ ให้เกิดบริเวณอ้างอิง Chemical Shift สําหรับอ้างอิงในการแปรผล
บนเครือ่ ง Magnetic Resonance Spectrometry

Isoparaffins index (CH3 : CH2) = 2F : 3E…..………...………..…(7)
RON = A + B(isoparaffinsindex) + C(aromatics) +
D(lead) + E(sulfer)…………………………………..(8)
MON = F + G(isoparaffins index) + H(aromatics) +
I(lead) + J(sulfer)…………………………………………..(9)
3. ผลการทดลองและวิ จารณ์ผล
3.1 การหาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิ กิริยา
ผลทีไ่ ด้จากการทดลองการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกริ ยิ าให้ ค่าร้อยละผลได้
ของเชือ้ เพลิงเหลวจะอยูท่ ช่ี ว่ ง 32.23-71.55 ค่าร้อยละการเปลีย่ นอยู่
ในช่วง 76.78-98.54 และค่าร้อยละผลได้ของแนฟทาอยู่ในช่วง
12.72-40.60 ตามลําดับ การเพิม่ อุณหภูมแิ ละร้อยละโดยนํ้าหนัก
ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจะมีผลทําให้คา่ ร้อยละผลได้ของเชือ้ เพลิงเหลวมีค่า
ลดลง แต่การเพิม่ เวลาในการทําปฏิกิรยิ าทําให้ค่าร้อยละผลได้ของ
เชือ้ เพลิงเหลวมีคา่ เพิม่ ขึน้
จากการคํานวณ ANOVA
เพื่อ หาว่า ตัว แปรมีผลต่ อ ค่า
ตอบสนอง จากรูปที่ 2 จะพบว่า อุณหภูม ิ อันตรกิรยิ าระหว่างอุณหภูม ิ
กับเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า อันตรกิรยิ าระหว่างอุณหภูมกิ บั ร้อยละโดย
นํ้าหนักของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและอันตรกิรยิ าระหว่างสามตัวแปร จะเป็ น
ตัวแปรหลักทีม่ ผี ลต่อค่าร้อยละผลได้ของเชือ้ เพลิงเหลว
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is %yield liquid, Alpha = 0.05)

ตารางที่ 3. ช่วง Chemical Shift ของโปรตอนแต่ละชนิด
Proton type
Chemical shift region
Ring aromatics
6.6 – 8.0 ppm (A)
4.5 – 6.0 ppm (B)
2.0 – 3.0 ppm (C)
1.5 – 2.0 ppm (D)
1.0 – 1.5 ppm (E)
0.6 – 1.0 ppm (F)

F actor
A
B
C

A

ABC
B
BC
C
0

1

2
3
Standardized Effect

4

รูปที่ 2. แผนภาพพาเรโต้แสดงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อร้อยละผลได้ของ
เชือ้ เพลิงเหลว

นําพืน้ ทีใ่ ต้กราฟในช่วงของ chemical shift ต่าง ๆ มาใส่ค่าตาม
สมการ (4) ถึง (6) ตามวิธกี ารของ Myer [1] เพือ่ หาปริมาณของอะโร
มาติก พาราฟินส์ และโอเลฟินส์

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is % conversion, Alpha = 0.05)
2.093
F actor
A
B
C

A

และนําไปคํานวณหาเลขออกเทน [1,2] ได้จากสมการ

Name
temp
time
cataly st

AB
B
Term

Aromatics, vol% =
(A+C/3)0.97x102]/[(A+C/3)0.97+(D2B+E/2+F/3)1.02+3.33B]…..(4)
Paraffins, vol% = [(D-2B+E/2+F/3)1.02x102]/[(A+C/3)0.97+
(D-2B+E/2+F/3)1.02+3.33B]...……………………………………(5)
Olefins, vol% = [3.33Bx102]/[(A+C/3)0.97+
(D-2B+E/2+F/3)1.02++3.33B]…………….…………………….(6)

N ame
temp
time
cataly st

AC
Term

Olefin
a-Methyl
Methine (paraffins)
Methelene (paraffins)
Methyl (paraffins)

2.093
AB

AC
C
BC
ABC
0

1

2

3
4
5
Standardized Effect

6

7

8

รูปที่ 3. แผนภาพพาเรโต้แสดงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อร้อยละการเปลีย่ น

การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 5
17 – 18 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is % yield naphtha, Alpha = 0.05)
2.093
F actor
A
B
C

C

N ame
temp
time
cataly st

B

Term

A
ABC
AB
BC
AC
0.0

0.5

1.0
1.5
2.0
Standardized Effect

2.5

3.0

รูปที่ 4. แผนภาพพาเรโต้แสดงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อร้อยละผลได้ของแนฟทา
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทีม่ ผี ลต่อค่าตอบสนองของร้อยละ
การเปลี่ย นคือ อุ ณ หภู ม ิ เวลาในการทํ า ปฏิกิร ิย า และร้อ ยละโดย
นํ้าหนักของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า อันตรกิรยิ าระหว่างอุณหภูมแิ ละเวลาใน
การทําปฏิกริ ยิ าและอันตรกิรยิ าระหว่างอุณหภูมแิ ละร้อยละโดยนํ้าหนัก
ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า สามารถอธิบายได้จากการให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูม ิ
ทีส่ งู จะมีบทบาทอย่างมากต่อการเปลีย่ นโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนขนาด
ใหญ่ นัน้ แตกตัว เป็ น โมเลกุ ล ขนาดเล็ก ได้ด ีข้นึ รวมถึง บทบาทของ
ตัวเร่ง ปฏิกิรยิ าฟลูอิด คะตะไลติก แครกกิ้ง ส่ง ผลต่ อ การแลกเปลี่ย น
ไฮโดรเจนทีผ่ วิ ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทําให้เฉพาะโมเลกุลไฮโดรคาร์บอน
ขนาดเล็กจัดโครงสร้างเป็ นโมเลกุ ลจําพวกแนฟทาและเคโรซีนได้ด ี
ยิง่ ขึน้ แต่ท่ภี าวะอุณหภูมสิ ูงมากจะทําให้โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่ม ี
ขนาดเล็กเหล่านัน้ แตกตัวต่อไปจากอิทธิพลของอุณหภูมเิ มือ่ เวลาผ่าน
ไปนานขึน้ ทําให้เกิดเป็ นแก๊สไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กจําพวก C1-C4
จํานวนมาก โดยที่อุณหภูมสิ ูงทําให้ปฏิกริ ยิ าการแตกตัวด้วยความร้อน
เร็ ว กว่ า การแตกตัว ด้ ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ร ิย า ทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น โมเลกุ ล
ไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ขนาดเล็กและเมื่อยังเกิดปฏิกริ ยิ าภายในเครื่อง
ปฏิกรณ์ต่อไปทําให้โมเลกุลขนาดเล็กเหล่านัน้ แตกตัวด้วยความร้อน
และตัว เร่ง ปฏิกิร ิย าต่ อ ไปได้เ ป็ น แก๊ ส ไฮโดรคาร์บ อน นอกจากนี้ ท่ี
อุณหภูมสิ ูงมากทําให้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าเกิดโค้กทําให้พ้นื ที่ผวิ ลดลง ไม่
สามารถช่วยในการถ่ายโอนไฮโดรเจน ซึง่ ผลของเกิดเสือ่ มสภาพอย่าง
รวดเร็วทําให้ก ารแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิรยิ าที่อุ ณหภูมสิ ูงไม่ค่อ ยมี
บทบาท
3.2 การวิ เคราะห์หมู่ฟังก์ชนด้
ั ่ วยอิ นฟาเรดสเปคโตรสโคปี
่องกลันลํ
่ าดับส่วนเพื่อแยกแนฟทา
เมื่อนําของเหลวทีไ่ ด้ไปกลันในเครื
่
ในช่วงของการประมาณการนํ้ามันดิบอย่างคร่าว (Crude oil evaluation) แล้ว
วิเคราะห์หาหมู่ฟงั ก์ช ั ่นด้วยเครือ่ ง FT-IT ให้หมู่ฟงั ก์ชนั เป็ นวงแอโรแมติก
(aromatic)
เป็ นองค์ประกอบหลักจํานวนมาก และผลิตภัณฑ์น้ํ ามันที่
ั
เกิดขึน้ มีหมู่ฟงก์ชนั เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจําพวกอะลิฟาติกที่ม ี
โครงสร้างเป็ นวงทีม่ คี าร์บอน 5 – 6 โมเลกุล และแสดงความเป็ นแอโรแมติก
(Aromatic compound) ในรูปที่ 5 โดยปรากฎพีกที่ 1600 และ 1500 cm-1
ของพันธะคู่ของ C=C ในแอโรแมติก พีกที่ 1700 cm-1 ของหมูฟ่ งั ก์ชนั ของ
คาร์บอนิล (carbonyl group) พีกที่ 1495 cm-1 ของหมูฟ่ งั ก์ชนั ของเมทิลนี
(methylene group) และ 1400 cm-1 ของหมูฟ่ งั ก์ชนั ของเมทิล (methyl
group) ส่วนพีกทีเ่ ห็นชัดเจนที่ 900 cm-1 ถึง 690 cm-1 ของวงแหวนเบน

ซีน พีกที่ 2900 cm-1 ของ C - H (stretching) ส่วนที่ 3000 cm-1 และ
3100 cm-1 ของ = CH ในแอโรแมติกด้วย แสดงว่าพอลิพรอพิลนี และ
พอลิ สไตลี นเมื่อได้ ร ับความร้ อนจะเกิ ดการแตกตัวเป็ นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนโมเลกุ ลเล็ ก ๆ รวมถึงพอลิ พรอพิลี นซึ่ งมีโครงสร้ าง
ไฮโดรคาร์บอนไม่ใหญ่มาก ไม่ซบั ซ้อน สามารถแตกตัวได้ง่าย มีส่วนช่วย
ให้โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนเหล่านัน้ มีขนาดเล็กลงดังจะพบว่ามีหมู่ฟงั ก์ชนั
เป็ นเมทิล (methyl group) เกิดขึน้ ส่วนความเป็ นแอโรแมติกเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการแตกตัวของพอลิพรอพิลนี ทําให้ได้สารประกอบแอโรแมติก
โดยผลของตัวเร่งปฏิกริ ยิ ามีส่วนช่วยให้โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนเหล่านัน้ มี
ขนาดเล็กลงและปรับเปลีย่ นโครงสร้างหรือจัดรูปใหม่ให้เหมาะสมมีลกั ษณะ
และความเป็ นแอโรมาติกเกิดขึน้ จากผลของการถ่ายโอนไฮโดรเจนทีผ่ วิ ของ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

รูปที่ 5 FT-IR Spectrum ของแนฟทาทีอ่ ุณหภูม ิ 400 องศาเซลเซียส
ความดันไฮโดรเจนเริม่ ต้น 1 บาร์ ระยะเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า 60
นาที บนตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอฟซีซี ใช้แล้ว 2.5 % โดยนํ้าหนัก
3.3 การวิ เคราะห์ค่าออกเทนของแนฟทา
คํานวณหาค่าออกเทนของแนฟทา โดยใช้เทคนิค 1H Nuclear
Magnetic Resonance Spectrometry เทียบกับ Chemical Shift
อ้างอิงเพือ่ คํานวณหาค่าออกเทน แสดงดังตารางที่ 4

รูปที่ 6. 1H NMR Spectrum ขององค์ประกอบแนฟทา

การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 5
17 – 18 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คา่ ออกเทนของแนฟทาและนํ้ามันเบนซิน
ตัวอย่าง
%aromatic %paraffins %olefins
อัตราส่วน
ไฮโดรเจนต่อ
คาร์บอน
CC-G1
ULG91

7.50
8.85

29.92
59.93

59.74
13.63

0.81
1.15

6. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ไ ด้ศึก ษาภาวะที่เ หมาะสมของการแตกตัว ของพอลิ
พรอพิลนี และพอลิสไตลีนด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าฟลูอดิ คะตะไลติกแครกกิง้
ใช้แล้ว โดยตัวเร่งปฏิกิรยิ ายัง มีประสิทธิภาพในการช่วยแตกตัวของ
โมเลกุ ล ไฮโดรคาร์บ อนไปเป็ น ของเหลวที่ม ีส มบัติใ กล้เ คีย งนํ้ า มัน
เบนซิน พบว่าภาวะทีเ่ หมาะสมทีท่ ําให้ได้ค่าร้อยละผลได้ของเชือ้ เพลิง
เหลว ร้อ ยละการเปลี่ย นและร้อยละผลได้ของแนฟทามากที่สุดคือ ที่
อุณหภูม ิ 400 °C เวลาในการทําปฏิกริ ยิ า 60 นาทีและร้อยละโดย
นํ้าหนักของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเท่ากับ 2.5 โดยตัวแปรทีม่ ผี ลต่อร้อยละ
ผลได้ของเชือ้ เพลิงเหลวคือ A AB AC ABC ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อร้อยละ
การเปลีย่ นคือ A AB B AC C และตัวแปรทีม่ ผี ลต่อร้อยละผลได้ของ
แนฟทาคือ A B C เมือ่ A B และC คืออุณหภูม ิ เวลาในการทํา
ปฏิกริ ยิ าและร้อยละผลได้ของแนฟทา ตามลําดับ ภาวะทีเ่ หมาะสมให้
ร้อยละผลได้ของแนฟทา ร้อยละ 68.35 เคโรซีนร้อยละ 15.40 ดีเซล
ร้อยละ13.02 และ กากนํ้ามันร้อยละ 3.23 โดยนํ้าหนัก
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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