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บทคัดย่ อ
การใช้พลังงานเชื"อเพลิงปิ โตรเลียม โดยเฉพาะแก๊สโซลีนได้เพิ+มจํานวนมากขึ"นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ+งการใช้สําหรับการคมนาคม ผลของการใช้พลังงานเชื" อเพลิงอย่างไม่จาํ กัดและไม่มีประสิ ทธิ ภาพทําให้
เกิดผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ+มปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ปริ มาณเขม่าดํา รวมทั"งไอ
ระเหยของสารอะโรเมติกส์ เป็ นต้น ดังนั"นการลดมลภาวะที+เกิดจากการใช้เชื"อเพลิงจึงเป็ นสิ+ งสําคัญ หน่วยงานดูแล
สภาพแวดล้อมได้กาํ หนดข้อกําหนดเรื+ องคุณภาพของแก๊สโซลีนให้ดีข" ึน โดยลดปริ มาณอะโรเมติกส์ให้เหลือตํ+า
กว่าร้อยละ 35 เปอร์เซ็นต์ อะโรเมติกส์เป็ นสารเคมีที+มีค่าออกเทนสูง ดังนั"นการลดปริ มาณอะโรเมติกส์ในแก๊สโซ
ลีน อาจส่ งผลให้ค่าออกเทนตํ+าลง วัตถุประสงค์ของบทความนี" เพื+อต้องการอธิ บายถึงแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณภาพของแก๊สโซลีน โดยการลดปริ มาณอะโรเมติกส์ (aromatics) และในขณะเดียวกันค่าออกเทนยังคงมีค่าสู ง
อยู่ ค่าออกเทนเป็ นตัวเลขที+ แสดงถึงความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื+ องยนต์เบนซิ น นํ"ามันที+มีค่า
ออกเทนสูงประสิ ทธิภาพในการต้านทานการน๊อคของเครื+ องยนต์ดี ค่าออกเทนของสารแต่ละชนิ ดมีค่าแตกต่างกัน
ซึ+ งขึ"นกับโครงสร้างและขนาดโมเลกุล ถึงแม้วา่ อะโรเมติกส์มีค่าออกเทนสู ง แต่ส่งผลร้ายต่อสุ ขภาพ ดังนั"นจึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิ+งที+ ตอ้ งลดปริ มาณอะโรเมติ กส์ ให้ต+ าํ ลง ในที+ น" ี ได้แสดงถึ งการเปลี+ ยนสารอะโรเมติ กส์ ใ ห้
กลายเป็ นไอโซพาราฟิ น (iso-paraffins) โดยอาศัยปฏิกิริยาต่อเนื+ อง 2 ขั"นตอน ไอโซพาราฟิ นนอกจากมีค่าออกเท
นสูงแล้ว ค่าปริ มาตรจําเพาะ (specific volume) ยังมีค่าสูงกว่าอะโรเมติกส์ซ+ ึงเป็ นการเพิ+มปริ มาณของแก๊สโซลีนได้
อีกทางหนึ+ง
คําสําคัญ: แก๊สโซลีน อะโรเมติกส์ ค่าออกเทน
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Abstract
Petroleum fuel demand, especially gasoline in the transportation sector, has continued to grow. Rapid
increase in energy consumption and inefficient use of energy could cause air pollution such as increasing
amount of carbon dioxide, particulate matters, soot and volatile aromatics. Therefore, a reduction of pollutants
in combustion processes has become more concerned. The EPA has forced the strong regulations to control the
gasoline quality. One of them is the reduction of aromatic content in gasoline and its value must be no higher
than 35%. Aromatic compounds normally have high octane number. The lower aromatic content in gasoline,
the lower octane number of gasoline is. This paper presents a strategy to reduce aromatics, but preserving the
octane number. The octane number is a number that indicates the knocking resistance of the gasoline engine.
The higher octane number, the higher the knocking resistance is. Octane number is different for each compound
and it depends on the molecular size and molecular structure. Although aromatics have high octane number,
they could cause adverse health effects. Therefore, aromatic contents must be reduced. Thus, this paper
presents a strategy to reduce aromatic by changing its molecular structure to iso-paraffin via two consecutive
reactions. It is evident that iso-paraffins have not only less adverse effects and harm but also higher octant
number and higher specific volume.
Keywords: gasoline, aromatics, octane number
(SO2) และสารประกอบของซัลเฟอร์ หรื อไนโตรเจน
ซึ+งก่อให้เกิดฝนกรด นอกจากนี"ไอระเหย (vapor) ของ
สารไฮโดรคาร์ บอน (hydrocarbons) ในกลุ่มอะโรเม
ติ ก ส์ (aromatics) ที+ รู้ จัก กัน ดี ว่า เป็ นสารก่ อ มะเร็ ง
(carcinogens) ดั ง นั" นเทคโนโลยี พ ลั ง งานสะอาด
(Clean technology) จึ ง เป็ นสิ+ ง จํา เป็ นที+ นํา มาใช้
ทดแทนพลังงานเชื"อเพลิงปิ โตรเลียม แต่เนื+ องจากใน
ปั จจุบนั เชื"อเพลิงปิ โตรเลียมถือเป็ นแหล่งพลังงานที+
สําคัญและมีปริ มาณการใช้มากที+สุด โดยเฉพาะการใช้
แก๊สโซลีน (Gasoline) สําหรับการคมนาคม ดังนั"น
การลดปริ มาณสารอันตรายที+ ปนอยู่ในนํ"ามันจึ งเป็ น
สิ+ งสําคัญ
หน่ วยงานดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม (EPA:
United State Environmental Protection Agency) ได้

1. บทนํา
พลังงานเป็ นปั จจัยหนึ+ งที+ มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ทําให้ในแต่ละปี มี
ความต้องการใช้พลังงานเชื"อเพลิงเพิ+มมากขึ"น และผล
ของการใช้พลังงานเชื" อเพลิงอย่างไม่จาํ กัดและไม่มี
ประสิ ทธิ ภ าพก่ อให้เ กิ ดปั ญหามลพิษ ทางอากาศซึ+ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อการดํา รงชี วิตของมนุ ษย์ ตัวการที+
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ+ งแวดล้อมที+สาํ คัญ
ได้แก่ ฝุ่ นละออง (particulate matters) หรื อเขม่าดํา
(soot) ซึ+ งก่อให้เกิ ดปั ญหาต่อระบบทางเดิ นหายใจ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรื อก๊าซเรื อนกระจก
(greenhouse gas) ซึ+ งก่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ+ ม ขึ" นของ
อุ ณ หภู มิ ใ นบรรยากาศ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
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ออกข้อกําหนดเกี+ ยวกับคุ ณ สมบัติ ของแก๊สโซลี น ที+
เคร่ งครัดมากขึ"น โดยเฉพาะการลดปริ มาณสารอะโร
เมติกส์ European Union 2005 [1] ได้กาํ หนดให้แก๊ส
โซลีนมีปริ มาณอะโรเมติกส์ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริ มาตร สําหรั บประเทศไทย [2] ปริ มาณเบนซิ น
(Benzene) ต้องมีไม่สูงกว่าร้อยละ 3.5 โดยปริ มาตร
และตั"งแต่ปี พ.ศ. 2555 ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 1.0 โดย
ปริ มาตร และอะโรเมติกส์ตอ้ งมีไม่สูงกว่าร้อยละ 35
โดยปริ มาตร

คุ ณ สมบัติ ในการต้า นทานการน๊ อ คของเครื+ องยนต์
เที ยบเท่ ากับนํ"ามันที+ เกิ ดจากการผสมระหว่างไอโซ
ออกเทน 95% กับนอร์ มลั เฮปเทน 5% แก๊สโซลีนที+ดี
ควรมีค่าออกเทนสู งและเหมาะสมกับค่าอุณหภูมิและ
ความดันภายในกระบอกสู บ เมื+ อของผสมระหว่า ง
เชื"อเพลิงกับอากาศถูกอัดภายในกระบอกสูบ เชื"อเพลิง
จะไม่สามารถติ ด ไฟได้เอง จนกระทั"งมี ประกายไฟ
จากหัวเทียนเป็ นตัวจุดระเบิด
ค่ า ออกเทนที+ นิ ย มใช้โ ดยทั+ว ไปมี 2 ชนิ ด
ได้แก่ 1) ค่าออกเทนที+วดั โดยวิธีวจิ ยั (research octane
number, RON) และ 2) ค่ า ออกเทนที+ ว ัด
โดยวิธีมอร์ เตอร์ (motor octane number, MON) ส่ วน
ใหญ่ค่าออกเทนที+ แสดงที+สถานี น" าํ มันจะเป็ นค่าเฉลี+ย
ระหว่าง RON และ MON แต่สาํ หรับประเทศไทยจะ
แสดงเฉพาะ RON
ค่ า ออกเทนของสาร
ไฮโดรคาร์ บอนแต่ละชนิ ดมีค่าไม่เท่ากัน ทั"งนี" ข" ึนอยู่
กับโครงสร้างโมเลกุลและขนาดโมเลกุลหรื อจํานวน
คาร์ บอนอะตอมในโมเลกุล [3] โครงสร้างโมเลกุล
ของสารไฮโดรคาร์ บอนที+ เป็ นองค์ประกอบของแก๊ส
โซลีนมีลกั ษณะแตกต่างกันซึ+ งสามารถแบ่งออกเป็ น
กลุ่ ม ต่ าง ๆ ดั ง แ สด ง ใ น รู ป ที+ 1 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มตาม
ลักษณะโครงสร้างโมเลกุล ได้แก่ 1) ไฮโดรคาร์ บอน
แบบโซ่ ต รง 2) ไฮโดรคาร์ บ อนแบบโซ่ กิ+ ง 3)
ไฮโดรคาร์ บอนแบบวง และ 4) อะโรเมติกส์ ตารางที+
1 แสดงค่า ออกเทนของไฮโดรคาร์ บอนที+ มี จ ํานวน
คาร์บอน 7 อะตอมในโมเลกุล

2. แก๊ สโซลีน
แก๊ ส โซลี น ประกอบด้ ว ยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที+มีจาํ นวนอะตอมคาร์บอนอยูร่ ะหว่าง
5-12 อะตอมในหนึ+ งโมเลกุล ใช้เป็ นนํ"ามันเชื"อเพลิง
สํ า ห รั บ เ ค รื+ อ ง ย น ต์ สั น ด า ป ภ า ย ใ น (internal
combustion engine) ที+ ลกั ษณะการทํา งานอาศัย
ประกายไฟฟ้ าจากหัวเทียนในการจุดระเบิ ดเชื" อเพลิง
ในกระบอกสู บ (spark ignition) ซึ+ งจะดันลูกสู บให้
เ ค ลื+ อ น ที+ คุ ณ ส ม บั ติ สํ า คั ญ ที+ ใ ช้ บ่ ง บ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื+ องยนต์
หรื อค่ า ออกเทนซึ+ งเป็ นตั ว เลขที+ แ สดงถึ ง ความ
ต้า นทานการติ ด ไฟได้เ องของเชื" อ เพลิ ง เมื+ อ อยู่ใ น
สภาวะที+ อุณหภูมิและความดันสู ง โดยค่าดังกล่าวได้
จากการเปรี ยบเที ยบกับแก๊สโซลีนมาตรฐาน คือ ไอ
โซออกเทน (iso-C8H18) มีค่าออกเทนเท่ากับ 100 และ
นอร์ มลั เฮปเทน (n-C7H16) มีค่าออกเทนเท่ ากับ 0
ดัง นั"น แก๊ สโซลี น 95 จึ งหมายถึ ง นํ"า มัน เบนซิ นที+ มี
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ไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbons)
แนฟธีนิก
(Naphthenics)

พาราฟน
(Paraffins)
โซ่ตรง
(Normal Paraffins)

อะโรเมติกส์
(Aromatics)

โซ่กิง
(Branched Paraffins)

ตัวอย่าง
ไฮโดรคาร์บอนที*มีคาร์บอน 7 อะตอม
(C7)

รู ปที 1 ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ และตัวอย่างไฮโดรคาร์บอนที+มีอะตอมคาร์บอนอยู่ 7 อะตอมในหนึ+งโมเลกุล
และหนึ+งในนั"นคือ การลดปริ มาณอะโรเมติกส์ ทําให้
โรงกลั+น นํ"ามัน ไม่ ส ามารถเติ ม อะโรเมติ ก ส์ ล งใน
นํ"ามันได้
การเลื อ กเปิ ดพัน ธะของไฮโดรคาร์ บ อน
แบบวง เป็ นวิธีหนึ+งที+นาํ มาใช้ในการลดปริ มาณอะโร
เ ม ติ กส์ แ ล ะ เ พิ+ ม ค่ าอ อ กเ ท น [4,5] ด้ ว ย วิ ธี นี"
ประกอบด้วย 3 ขั"นตอน ดังนี"
ขั"น ตอนที+ 1 ปฏิ กิ ริ ยาไฮโดรจี เ นชั+ น
(Hydrogenation) คือ การเติมอะตอมไฮโดรเจนเข้าไป
ในโครงสร้างโมเลกุลของอะโรเมติกส์ ทําให้อะโรเม
ติ ก ส์ เ ปลี+ ย นเป็ นไฮโดรคาร์ บ อนอิ+ ม ตัว (Saturated
hydrocarbon)

3. แนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแก๊ ส
โซลีน
จากตารางที+ 1
จะเห็ นได้ ว่ า เมื+ อ
ไฮโดรคาร์ บอนมี ขนาดโมเลกุลหรื อจํานวนอะตอม
คาร์บอนคงที+ ค่าออกเทนของอะโรเมติกส์มีค่าสู งกว่า
ค่าออกเทนของไฮโดรคาร์ บอนแบบวงหรื อแบบโซ่
กิ+ง และค่าออกเทนของไฮโดรคาร์ บอนแบบโซ่ตรงมี
ค่าตํ+าที+สุด ดังนั"นในอดีต การเพิ+มค่าออกเทนของแก๊ส
โซลีนทําโดยการเติมสารอะโรเมติกส์ลงในแก๊สโซ
ลี น แต่ เ นื+ อ งจากอะโรเมติ ก ส์ เ ป็ นสารระเหยที+ เ ป็ น
อัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ ซึ+ ง ส่ งผลให้ก ารออกข้อ กํา หนด
คุ ณ ลัก ษณะของแก๊ ส โซลี น มี ค วามเข็ม งวดมากขึ" น
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ตารางที 1 ค่าออกเทน (RON และ MON) ของไฮโดรคาร์บอน C7 ที+มีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน [4]
ค่าออกเทน
ปริ มาตรจําเพาะ
ชื+อ
โครงสร้าง
RON
MON
(cm3/g)
โทลูอีน
119.7
112.6
เมทิลไซโคลเฮกเซน
73.8
73.8
1.2920
1,1-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
92.3
89.3
1.3170
1,2-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
86.5
85.7
1.3224
1,3-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
92.3
89.3
1.3304
เอทิลไซโคลเพนเทน
67.2
61.2
1.2970
2,2-ไดเมทิลเพนเทน
92.8
95.6
1.4745
3,3-ไดเมทิลเพนเทน
80.8
86.6
1.4335
2,3-ไดเมทิลเพนเทน
91.1
88.5
1.4294
2,4-ไดเมทิลเพนเทน
83.1
83.
1.4767
เอทิลเพนเทน
65.0
69.3
1.4229
2-เมทิลเฮกเซน
42.4
46.4
1.4641
3-เมทิลเฮกเซน
52.0
55.0
1.4457
นอร์มลั -เฮปเทน
0.0
0.0
1.4531
ขั"นตอนที+ 2 ปฏิกิริยาการลดขนาดวง (Ring
contraction) คือ การลดขนาดวงของไฮโดรคาร์ บอน
โดยการเปลี+ยนขนาดวงจากคาร์ บอน 6 อะตอมเป็ น 5
อะตอม
ขั"น ตอนที+ 3 ปฏิ กิ ริ ย าการเลื อ กเปิ ดพัน ธะ
(Selective ring-oepning) คื อ การตัดพันธะระหว่าง
คาร์ บอน-คาร์ บอนในวงเฉพาะตําแหน่ ง secondarysecondary C-C bond ดังแสดงในรู ปที+ 2

รู ปที+ 3 แสดงตัวอย่างการลดปริ มาณอะโรเม
ติกส์และการเพิ+มค่าออกเทนจากโทลูอีน โทลูอีนเป็ น
สารอะโรเมติกส์ที+หนึ+งโมเลกุลประกอบด้วยคาร์ บอน
7 อะตอมและไฮโดรเจน 8 อะตอมที+มีค่าออกเทนสู ง
มาก เมื+อโทลูอีนเกิดปฏิ กิริยาไฮโดรจีเนชัน+ บนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโลหะ โทลูอีนจะถูกเปลี+ยนเป็ นเมทิลไซโคล
เฮกเซนซึ+ งเป็ นไฮโดรคาร์ บอนแบบวงที+อ+ิมตัว แต่ค่า
ออกเทนของเมทิลไซโคลเฮกเซนตํ+ากว่าค่าออกเทนข
องโทลูอีน ดังนั"นจึ งต้องทําการเพิ+มค่าออกเทนโดย
อาศัยปฏิ กิริยาลดขนาดวง (Ring contraction) และ
ปฏิกิริยาการเลือกเปิ ดพันธะ (Selective ring-opening)
ตามลํ า ดั บ กล่ า วคื อ เมื+ อ เมทิ ล ไซโคลเฮกเซน
เกิ ดปฏิ กิริยาลดขนาดวงบนตัวเร่ งปฏิ กิริยากรดหรื อ
โลหะจะได้ของผสมไฮโดรคาร์ บอนแบบวง เช่น 1,1-

1
5 2
4 3

รู ปที 2 ตัวอย่างการเปิ ดพันธะที+ตาํ แหน่ง secondarysecondary C-C bond ของ 1,1-ไดเมทิ ลไซโคลเพนเทน
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โคลเฮกเซน นอกจากนี" จะเห็ นได้ว่า ปริ มาตรจําเพาะ
(specific volume) ของ 2,2-ไดเมทิ ลเพนเทนมี ค่ า
มากกว่าเมทิ ลไซโคลเฮกเซน ซึ+ งเป็ นการเพิ+มปริ มาณ
แก๊สโซลีนอีกด้วย

ไดเมทิ ลไซโคลเพนเทน และเมื+ อของผสมดัง กล่า ว
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเลื อ กเปิ ดพัน ธะ ตัว อย่า งเช่ น 1,1ไดเมทิ ลไซโคลเพนเทนเปลี+ยนเป็ น 2,2-ไดเมทิลเพน
เทน ค่าออกเทนที+ ได้มีค่าสู งขึ"นและสู งกว่าเมทิ ลไซ

H2

H2

H2

(1) Hydrogenation

(2) Ring contraction

(3) Selective ring opening

Toluene

Methylcyclohexane

1,1-dimethylcyclopentane

2,2-dimethylpentane

119.7(112.6)
1.0491

73.8(73.8)
1.2920

92.3(89.3)
1.317

92.8(95.6)
1.4745

รู ปที 3 ตัวอย่างการลดปริ มาณโทลูอีนและการเพิ+มค่าออกเทนของเมทิลไซโคลเฮกเซน
4.2 ปฏิกิริยาการลดขนาดวงของเมทิลไซโคลเฮกเซน
บนตัวเร่ งปฏิกริ ิยากรดหรือโลหะ เช่น แพลตตินม+ั (Pt)
หรื อแพลเรเดี ย ม (Pd) บนตัว รองรั บ ซี โ อไลต์
ผลิตภัณฑ์ที+เกิ ดขึ"นได้แก่ ของผสมอัลคิลไซโคลเพน
เทน ที+ ประกอบด้วย 1,1-ไดเมทิ ลไซโคลเพนเทน
1,2-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน 1,3-ไดเมทิลไซโคลเพน
เทน และเอทิลไซโคลเพนเทน ดังรู ปที+ 5

4. ผลของปฏิกิริยา
4.1 การเปิ ดพันธะของเมทิลไซโคลเฮกเซนโดยตรง
บนตัว เร่ ง ปฏิกิริ ยาโลหะ เช่ น อิ ริ เดี ย มหรื อโรเดี ย ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที+ เ กิ ด ขึ" น ได้แ ก่ นอร์ ม ัล -เฮปเทน 2เมทิลเฮกเซนและ 3-เมทิลเฮกเซน ดังแสดงในรู ปที+ 4
จากรู ป ที+ 4 จะเห็ น ได้ว่า ค่ า ออกเทนของ
ผลิตภัณฑ์ท" งั 3 ชนิ ดที+เกิดขึ"นมีค่าตํ+ากว่าค่าออกเทนข
องเมทิลไซโคลเฮกเซน ดังนั"นจึ งไม่สามารถช่วยเพิ+ม
ค่าออกเทนได้

1,1-dimethylcyclopentane

3-methylhexane

Isomerization

Hydrogenolysis
on metal catalyst

Methylcyclohexane

Methylcyclohexane

2-methylhexane

1,2-diemethylcyclopentane

on metal catalyst
or
on metal catalyst
1,3-dimethylcyclopentane

n-heptane

รู ปที 4 ผลิตภัณฑ์ที+ได้จากการเปิ ดพันธะของเมทิลไซ
โคลเฮกเซนโดยตรง

ethylcyclopentane

รู ปที 5
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที+ ไ ด้ จ ากการลดขนาดวง
ของเมทิลไซโคลเฮกเซน
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สมดุลในช่วงอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 100 – 500 องศาเซล
เซียล [5]

รู ป ที+ 6 แสดงค่ า ออกเทนที+ ไ ด้จ ากการ
คํานวณของผสมอัลคิ ลไซโคลเพนเทนและเมทิ ลไซ
โคลเฮกเซนที+สมดุล ในช่วงอุณหภูมิ 100-500 °C จะ
เห็นได้วา่ ค่า RON ของของผสมมีค่าเพิ+มสูงขึ"นกว่าค่า
ออกเทนของเมทิ ลไซโคลเฮกเซน แต่ค่า MON ของ
ของผสมเปลี+ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

4.3 ปฏิกริ ิยาต่ อเนืองสองขั-นตอน คือการเกิดปฏิกิริยา
การลดขนาดวงของเมทิลไซโคลเฮกเซน ตามด้ ว ย
ปฏิกิริยาการเปิ ดพันธะบนตัวเร่ งปฏิกิริยาผสม เช่ น
แพลตตินม+ั (Pt) หรื อแพลเรเดียม (Pd) บนตัวรองรับซี
โอไลต์ผสมกับอิริเดี ยมหรื อโรเดียมบนตัวรองรับซิ ลิ
กา ผลิตภัณฑ์ที+เกิดขึ"นเป็ นของผสมระหว่างอัลคิลไซ
โคลเพนเทนและพาราฟิ น ซึ+ งประกอบด้วย 1,1-ได
เมทิ ลไซโคลเพนเทน 1,2-ไดเมทิ ล ไซโคลเพนเทน
1,3-ไดเมทิ ล ไซโคลเพนเทน เอทิ ล ไซโคลเพนเทน
นอร์มลั -เฮปเทน 2-เมทิลเฮกเซน และ 3-เมทิลเฮกเซน
ดังแสดงในรู ปที+ 7

79.00
RON ของของผสมทีสมดุล

78.00
ค่าออกเทน

77.00
76.00
75.00
MON ของของผสมทีสมดุล

74.00

RON และ MON ของเมทิลไซโคลเฮกเซน

73.00
0

100

200

300

400

500

600

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล)

รู ป ที 6 ค่ า ออกเทน (RON และ MON) ของของ
ผสมอัลคิลไซโคลเพนเทนและเมทิลไซโคลเฮกเซนที+
Hydrogenolysis
on Ir/SiO2
(2a)
(2b)

ECP
67.2 (61.2)

n-heptane
0.0 (0.0)
3-MH
EP
52.0 (55.0) 65.0 (69.3)

(2a)
RC
Isomerization
on Pt/HY
(1)

(2b)

1,2-DMCP
86.5 (85.7)

MCH
73.8 (73.8)

2-MH
42.4 (46.4)
2,3-DMP
91.1 (88.5)

(2a)
(2b)

2,2-DMP
92.8 (95.6)

1,1-DMCP
92.3 (89.3)

3,3-DMP
80.8 (86.6)

(2a)
(2b)

1,3-DMCP
80.6 (72.6)

2,4-DMP
83.1 (83.3)

รู ปที 7 ผลิตภัณฑ์ที+เกิดขึ"นจากปฏิกิริยา 2 ขั"นตอน [5]
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79
RON ของ
ของผสมทีสมดุล

ค่าออกเทน

78
77
76

RON ของของผสมทีได้จาก
ปฏิกิริยา 2 ขั+นตอน

75
74
73

MON ของของผสม
ทีสมดุล
RON และ MON
ของเมทิลไซโคลเฮกเซน

1.28

1.30

1.32

MON ของของผสมทีได้จากปฏิกิริยา 2 ขั+นตอน

1.34

1.36

1.38

1.40

1.42

ปริมาตรจําเพาะ (ลูกบาศก์ เซนติเมตร/กรั ม)
รู ปที 8 ค่าออกเทนและปริ มาตรจําเพาะของของผสมที+ได้จากปฏิกิริยา 2 ขั"นตอน ปฏิกิริยาการลดขนาดวงที+สมดุล
และเมทิลไซโคลเฮกเซน [5]
รู ป ที+ 8 แสดงค่ า ออกเทนและปริ ม าตร
จําเพาะของของผสมที+ ได้จ ากปฏิ กิริย า 2 ขั"นตอน
เทียบกับค่าออกเทนและปริ มาตรจําเพาะของเมทิลไซ
โคลเฮกเซนและของผสมที+ ไ ด้จ ากปฏิ กิ ริย าการลด
ขนาดวงที+สมดุล จะเห็นได้วา่ ค่าMON ของของผสม
ที+ได้จากปฏิ กิริยา 2 ขั"นตอนมีค่าเพิ+มสู งขึ"นกว่าของ
เมทิ ลไซโคลเฮกเซนและของผสมที+ ได้จากปฏิ กิริยา
การลดขนาดวงที+ ส มดุ ลอย่างเห็ นได้ชัด สํา หรั บ ค่ า
RON ของของผสมที+ได้จากปฏิกิริยามีค่าสูง แต่ไม่สูง
กว่าค่า RON ของผสมที+ได้จากปฏิกิริยาการลดขนาด
วงที+ สมดุ ลแต่ ค่า ปริ ม าตรจําเพาะของของผสมมี ค่ า
เพิ+ม ขึ" น มาก ดังนั"น ปฏิ กิริย า 2 ขั"นตอนนี" นอกจาก
สามารถปรับปรุ งให้ค่าออกเทนสูงขึ"นแล้ว ยังช่วยเพิ+ม
ค่าปริ มาตรจําเพาะของของผสมได้อีกด้วย

5. บทสรุ ป
การปรั บปรุ งคุ ณภาพของแก๊ ส โซลี น
สามารถทํ า ได้ โ ดยการเปลี+ ย นอะโรเมติ ก ส์ ใ ห้
กลายเป็ นไอโซพาราฟิ น โดยการนําอะโรเมติกส์มา
ผ่านปฏิกิริยา 2 ขั"นตอน กล่าวคือ 1) ปฏิกิริยาไฮโดร
จี เนชั+นและปฏิ กิ ริย าการลดขนาดวง ตามด้ว ย 2)
ปฏิ กิ ริ ย าการเปิ ดพัน ธะ ซึ+ ง นอกจากจะเป็ นการลด
ปริ มาณอะโรเมติกส์ในแก๊สโซลีนแล้ว ค่าออกเทนยัง
มี ค่ า ค่ อ นข้า งสู ง นอกจากนี" ปริ มาณแก๊ ส โซลี น ยัง
เพิ+มขึ"นอี กด้วย ทั"งนี" เนื+ องปริ มาตรจําเพาะของไอโซ
พาราฟิ นมีค่าสู งกว่าอะโรเมติกส์ ดังนั"นแนวทางนี" ถือ
เป็ นทางเลือกหนึ+งในการช่วยลดมลพิษที+เกิดขึ"นได้
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