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     เร*อง ปโตเลียมและพอลิเมอร  
 โดย พ่ีกฤตน กฤตน  ช3นเปนนิจ สถาบันกวดวิชา Che-me-ka	  



เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ และผลิตภัณฑ 



เชื้อเพลิง-ถานหิน 
ประเภท 

ลิกไนต 

(Lignite) 

ซับบิทูมินัส 

(Subbituminus) 

บิทูมินัส 

(Bituminous) 

แอนทราไซต 

(Anthacite) 

ตัวอยาง 

  

  

ลักษณะ 

  

มีสีน้ำตาล 

ผิวดาน 

มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ผิวมี

ท้ังดานและมัน 

เน้ือแนนแข็ง มีสีดำมัน

วาวเล็กนอย 

เน้ือแนนแข็ง มีสีดำมัน 

มีความวาวสูง 



ปริมาณ C 60-75 % 75-80% 80-90% 90-98% 

ความชื้น 50-70% 25-30 % 5-10 % 2-5 % 

การใช

ประโยชน 

เปนเชื้อเพลิงสำหรับ

ผลิตกระแสไฟฟา 

บมยาสูบ 

เปนเชื้อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟาและงาน

อุตสาหกรรม 

ถลุงโลหะและเปนวัตถุดิบ

เพ*อเปล่ียนเปนเชื้อเพลิ

งอ*นๆ 

เปนเชื้อเพลิงใน

อุตสาหกรรม 

ประเภท 
ลิกไนต 

(Lignite) 

ซับบิทูมินัส 

(Subbituminus) 
บิทูมินัส (Bituminous) 

แอนทราไซต 

(Anthacite) 



เชื้อเพลิง-ปโตรเลียม 

ผลิตภัณฑ จำนวน C จุดเดือด(๐C) ประโยชน 

กาซปโตรเลียม C1 - C4 < 30 ๐C 

  

1. มีเทนใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา  

2. อีเทน โพรเพนบิวเทน ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

3. โพรเพนและบวิเทนใชทำกาซหุงตม (LPG) 

แนฟทาเบา C5 - C7 30-110 ๐C ใชทำตัวทำละลาย ใชทำนำมันเบนซิน 

แนฟทาหนัก C6 - C12 40-205 ๐C ใชทำเชื้อเพลิงรถยนตกาซโซลีน (น้ำมันเบนซิน) 



น้ำมันกาด C10 - C14 170-250 ๐C ใชทำเชื้อเพลิงสำหรับตะเกียงและเคร*องยนตไอพน 

น้ำมันดีเซล C14 - C19 250-340 ๐C ใชทำเชื้อเพลิงเคร*องยนตดีเซล ไดแกรถบรรทุก, เรือ 

น้ำมันหลอล*น C19 - C35 >350 ๐C ใชทำน้ำมันหลอล*นเคร*องยนต เคร*องจักรกล 

น้ำมันเตา C35-C40 > 400 ๐C ใชเปนเชื้อเพลิงเคร*องจักร เรือเดินทะเล 

ไข  C40-C50 > 400 ๐C ใชทำเทียนไข จารบี เคร*องสำอาง 

ยางมะตอย > C50 > 400 ๐C ใชทำยางมะตอยสำหรับราดถนน ใชทำวัสดุกันซึม 

ผลิตภัณฑ จำนวน C จุดเดือด(๐C) ประโยชน 



อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมข้ันตน 

อุตสาหกรรมข้ันตอเน*อง 



พอลเิมอร 
พิจารณาจากแหลงกำเนิด 

พอลเิมอร 

พอลิเมอรธรรมชาติ 

พอลเิมอรสังเคราะห 

พอลเิมอรก่ึงสังเคราะห 



พอลเิมอร 
พิจารณาจากองคประกอบ 

พอลเิมอร 

โฮโมพอลิเมอร 

โคพอลิเมอร 

แบบสุม 

แบบสลับ 

แบบบล็อค 



ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม 

 CH2 = CH2 

 
 CH2 = CH – Cl 

 

 CH3CH = CH2 

 

 
 

 



ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน 
 

 HO – (CH2)2 – OH  +   
 

 

O
OHO

HO



ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน 
 

 H2N – (CH2)6 – NH2 +   
 

 

OH C
O

(CH2)4 C
O

OH



โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร 
1. พอลิเมอรแบบเสน 
 

 
2. พอลเิมอรแบบก่ิง 

 

 
3. พอลเิมอรแบบรางแห 



ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย 

  1. ในการกล่ันลำดับสวนของน้ำมันปโตรเลียม สวนตางๆ ท่ีออกมาจะมี
จุดเดือดท่ีเรียงตามลำดับจากนอยไปหามากดังขอใด 

 1. แกสหุงตม, น้ำมันกาด, น้ำมันดีเซล, เบนซิน 
 2. น้ำมันดีเซล, น้ำมันกาด, เบนซิน , แกสหุงตม 

 3. แกสหุงตม, เบนซิน , น้ำมันกาด, น้ำมันดีเซล 

 4. แกสหุงตม, เบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันกาด 



  2. น้ำมันเบนซินโดยท่ัวไปท่ีใชเปนเชื้อเพลิง สำหรับเคร*องยนตน้ันจัดวา
เปนสารประกอบดวยอะไร 

 1. ไฮโดรคารบอนท่ีมีจำนวนคารบอน 7, 8 และ 9 อะตอม 

 2. ไฮโดรคารบอนท่ีเรียกวาเบนซิน (C6H6) 

 3. ไฮโดรคารบอนท่ีผสมกับเอทิลแอลกอฮอล 20% 

 4. ไฮโดรคารบอนท่ีประกอบดวยไอโซออกเทนผสมกับเฮปเทน 



 3. มอนอเมอรท่ีใหพอลิเมอรท่ีมีโครงสรางแบบเสนเพียงอยางเดียว 
    



 
4. พอลิเมอร ซ่ึงมีสูตรขางตนเกิดจากปฏิกิริยาของสารคูใดตอไปน้ี 



5. กำหนดใหพอลิเมอร มีสูตรดังน้ี 



ขอใดถูกตอง 

พอลเิมอร ชนิด ปฏิกิริยาการเกิด 

ก 

ข 

ค 

ง 

โฮโมพอลิเมอร 

โฮโมพอลิเมอร 

โคพอลิเมอร 

โคพอลิเมอร 

การควบแนน 

การควบแนน 

การเติม 

การควบแนน 




