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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้เป็ นการเพิ่มคุณภาพน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มรี ไฟน์โดยผ่านกระบวนการแตกตัวด้วยความร้อน
และตัวเร่ งปฏิ กิริยา HZSM-5 ในเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบเบดนิ่ งที่ มี เซรามิ กบอลบรรจุ อ ยู่เพื่ อ ช่ วยรั กษาอุณ หภู มิ ในการท า
ปฏิกิริยา เมื่อทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันชีวภาพที่ได้ดว้ ย Gas Chromatography-Mass Spectrometer
(GC-MS) พบว่ามี %Selectivities ของกลุ่มกรดไขมันเมทิ ลเอสเทอร์ 73.29% กลุ่มคีโตน 13.75% และกลุ่มโอเลฟิ น
(แก๊สโซลี น เคโรซี น และดี เซล) 12.96% จากนั้นนาน้ ามันชี วภาพมากลัน
่ ลาดับส่ วนได้เป็ นน้ ามันดีเซลชี วภาพมากที่สุด
จากการทดสอบหาค่าความร้ อนและค่าความหนื ดของน้ ามันดี เซลชี วภาพพบว่า มี ค่าความร้ อนสู งเท่ากับ 43.35 MJ/kg
และค่าความหนื ด เท่ากับ 4.96 cSt ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับน้ ามันดี เซลมาก นอกจากนี้ ยงั มีการทดสอบสมรรถนะของน้ ามัน
ดีเซลชีวภาพในเครื่ องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เปรี ยบเทียบกับน้ ามันดีเซลในเครื่ องยนต์แบบ Indirect injection และ Direct
injection พบว่าประสิ ทฺธิภาพเชิ งความร้ อนของน้ ามันดี เซลชี วภาพมี ค่าใกล้เคี ยงน้ ามันดี เซล และปริ มาณการปล่อยแก๊ส
คาร์ บอนมอนอกไซด์โดยเฉลี่ยมี ค่าต่ากว่าถึง 39.17% ส่ วนปริ มาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนมี ค่าสู งกว่าเพียง
10.1% เท่านั้น
ABSTACT

Quality upgrading of biodiesel from Refined Palm oil by thermal cracking and HZSM-5
catalytic cracking in a fixed ceramic ball bed reactor for maintaining reaction temperature was carried
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out. The chemical components of the liquid organic product were also identified by Gas
Chromatography-Mass Spectrometer and it could be found that the % selectivities of 72.39, 13.75 and
12.96% were Fatty Acid Methyl Ester, Ketone and Olefins (gasoline, kerosene and diesel),
respectively. Fractional distillation of liquid organic product has the most green diesel. The product
which was green diesel showed a calorific value of 43.35 MJ/kg and viscosity of 4.96 cSt that were
better than those of biodiesel and closer to diesel oil. The green fuel was also tested in an indirect
injection and a direct injection diesel engine and results were compared with the diesel oil. It could be
found that the thermal efficiencies of the engines with the green diesel were close to those with diesel
oil while the CO emissions were lower around 39.17% and the Nox emissions were higher around
10.1%.

1. บทนา

ให้วิธีน้ ี มีขอ้ จากัด จากนั้นกระบวนการแตกตัวด้วยความ
ร้ อน (Thermal Cracking) ซึ่ งเป็ นการท าให้น้ ามัน เกิ ด
การแตกตั ว เพื่ อท าลายพั น ธะไฮโดรคาร์ บ อน แล้ ว
เกิ ดปฏิ กิริยาผ่านกลไกแบบอนุ มูลอิสระและคาร์ บอเนี ยม
ไอออนด้วยอุณหภูมิสูง แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเชื้ อเพลิงเหลว
จะมีปริ มาณน้อย [6] นอกจากนี้ กระบวนการแตกตัวด้วย
ตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยา (Catalytic Cracking) [7] ซึ่ งใช้ต ัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเพื่อปรับโครงสร้างทางเคมีของน้ ามัน และตัวเร่ ง
ปฏิ กิริ ยาจะช่ วยลดพลังงานที่ ใช้ในการแตกตัวเนื่ อ งจาก
ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาช่ ว ยเพิ่ ม พื้ นที่ ผิ ว ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพสู ง ตัวเร่ งปฏิกิริยาจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการผลิตน้ ามันเพื่อเพิ่มปริ มาณและคุณภาพที่ดีข้ ึน
ทั้งนี้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่ถูกนามาใช้ในกระบวนการ ส่ วนใหญ่
จะเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ มี รูพ รุ น ระดับ ไมโคร และตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีรูพรุ นระดับกลาง ตัวอย่างของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่
เป็ นที่ นิยมใช้ในกระบวนการกลัน่ ปิ โตรเลียมคือ ZSM-5
ซึ่ งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาจาพวกซี โอไลต์ ซึ่ งจะเร่ งในการแตก
ตัวของน้ ามันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการ
แตกตัว ด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช้ ZSM-5 ให้ ป ริ ม าณ
ผลิตภัณฑ์เป็ นโอเลฟิ นและสารอะโรมาติกมากที่สุด [8, 9]
นอกจากนี้ ยงั มี ตวั เร่ งปฏิ กิริยาจาพวกซี โอไลต์อีกชนิ ดคื อ
HZSM-5 ซึ่ งเป็ น ตั ว เร่ งที่ จะช่ วยเพิ่ ม ป ริ ม าณ ข อ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นของเหลวสู ง เกิ ดโค้ก น้อ ย และสามารถ
แยกสลายไฮโดรคาร์ บ อนที่ มี โ มเลกุ ล ขนาดใหญ่ ใ ห้ มี
โมเลกุลขนาดเล็กได้
มี งานวิจัยที่ พฒ
ั นาคุ ณ ภาพน้ ามัน อย่างเช่ น งานวิจัย
ของ Parvizsedghy และคณะ[10] ทาการศึกษาการแตก
ตัวด้วยความร้ อ นของน้ ามัน ไบโอดี เซลจากน้ ามัน ละหุ่ ง

ปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาด้านสิ่ งแวดล้อ มและความต้อ งการ
พลังงานเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ จึ งมี การพัฒนาน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ชีวภาพ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิ สที่มีมาจากปิ โตรเลียม
น้ ามันไบโอดีเซลถือว่าเป็ นเชื้อเพลิงชี วภาพชนิ ดหนึ่ งที่มา
จากน้ ามัน พื ช โดยผ่า นกระบวนการท าปฏิ กิ ริ ย าทราน เอสเทอริ ฟิเคชัน่ (Transesterification) ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะ
มีการนาน้ ามันมาผสมกับเอทานอล และ KOH โดยมีการ
ให้ความร้อนจนสารมีอุณหภูมิราว 60°C จากนั้นจะปล่อย
ให้เกิดปฏิกิริยาโดยใช้เวลานานหลายชัว่ โมง [1] ปั จจุบนั
ได้มีงานวิจยั โดยใช้คลื่นความถี่สูง หรื อการใช้สนามไฟฟ้า
ในการเร่ งปฏิกิริยา ซึ่ งวิธีหลังสามารถแยกไบโอดีเซล และ
กลี เซอรี น ภายในเวลาไม่ กี่ น าที แ ละใช้ก าลัง ไฟฟ้ า ใน
กระบวนการต่ ามาก [2] น้ ามัน ไบโอดี เซลที่ ได้ส ามารถ
นามาใช้ทดแทนน้ ามันดีเซลได้ แต่ยงั คงมี ค่าความร้อนต่า
และมี สมบัติบางประการที่ ทาให้เกิ ดการกัดกร่ อนภายใน
เครื่ องยนต์ [1, 3, 4] ดัง นั้ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพน้ ามัน
ไบโอดี เซลให้มีสมบัติใกล้เคี ยงกับน้ ามันดี เซลจึ งมี ความ
จาเป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของน้ ามันสามารถทาได้
หลายวิธี เช่ น กระบวนการแตกตัว โดยอาศัย ไฮโดรเจน
(Hydrogen Cracking) [5 ] ไ ฮ โ ด ร เจ น จ ะ แ ท น ที่
ออกซิ เจนในโมเลกุลออกไปเพื่อให้อยูใ่ นรู ปไอน้ า (H2O)
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) และคาร์ บ อนมอนอกไซด์
(CO) แต่ปฏิ กิริยานี้ ตอ้ งทาที่ ความดันสู ง ซึ่ งต้องใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาที่ มี ค วามว่ อ งไว (active) เช่ น ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา
จาพวกโลหะทรานซิ ชนั่ ทาให้ใช้ตน้ ทุนการผลิตที่สูง จึงทา
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ก้านสู บจะต่อกับข้อเหวี่ยงของเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อถ่ายทอด
กาลังงานที่เครื่ องยนต์ผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์
ในเครื่ อ งยนต์ ดี เซล 4 จังหวะ เพลาข้อ เหวี่ยงหมุ น
ครบ 2 รอบ โดยลูกสู บเลื่อนขึ้น 2 ครั้ง เลื่อนลง 2 ครั้ง ถือ
เป็ นการทางานครบ 1 วัฏจักร ชนิ ดของระบบเผาไหม้ของ
เครื่ อ งยนต์ ดี เซลแบ่ ง การออกแบบห้ อ งเผาไหม้เป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่
1) ระบบฉี ด น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง แบบโดยตรง (Direct
injection, DI) เป็ นระบบที่ มี ห้ อ งเผาไหม้เปิ ดห้อ งเดี ย ว
และเชื้อเพลิงจะถูกฉี ดเข้าไปโดยตรงในห้องเผาไหม้น้ นั
2) ระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิ งโดยมี ห้องเผาไหม้ช่วย
(Indirect injection, IDI) เป็ นระบบที่ มี ห้ อ งเผาไหม้
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนและเชื้ อเพลิงจะถูกฉี ดเข้าไปในห้อง
เผาไหม้ก่อนซึ่ งต่อกับห้องเผาไหม้หลัก

ในเครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ ง พบว่าน้ ามันไบโอดีเซลผ่าน
กระบวนการมี คุณภาพและค่าความร้อนที่ สูงขึ้ น งานวิจยั
ของ Seifi และคณะ [11] ท าการศึ ก ษาการแตกตัว ด้ว ย
ความร้อนของน้ ามันดอกทานตะวันเปรี ยบเที ยบกับเมทิ ล
เอสเทอร์ ของน้ ามันดอกทานตะวัน ในเครื่ องปฏิกรณ์แบบ
เบดนิ่ ง พบว่า ร้ อ ยละของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเมทิ ล เอสเทอร์
น้ ามันดอกทานตะวัน ประกอบด้วย แก๊ส โซลี น เคโรซี น
และดี เซล ในปริ มาณที่ ม ากกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องน้ ามั น
ดอกทานตะวัน และงานวิ จัย ของ จัน ทนิ ภ า เหล่ าวาณิ ช
วัฒนา และคณะ [12] ทาการศึกษาการแตกตัวด้วยตัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาของน้ ามั น พื ช ใช้ แ ล้ว โดยใช้ ต ั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา
HZSM-5 ผ่านเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบเบดนิ่ ง โดยมี เซรามิ ก บอลบรรจุในเครื่ องปฏิกรณ์ พบว่า การบรรจุเซรามิกบอล
ในเครื่ องปฏิกรณ์สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ และให้
ร้ อ ยละผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นเชื้ อ เพลิ ง เหลวมากที่ สุ ด และมี ค่ า
%Selectivity ในการเกิ ดเป็ นอะลิ ฟ าติ กไฮโดรคาร์ บอน
ในช่วงเคโรซี นที่สูง ซึ่ งส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพที่
สู งขึ้น
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
น้ ามันไบโอดีเซลผ่านการแตกตัวด้วยความร้อนและตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจาพวกซี โอไลต์ที่มีขอ้ ดีคือ
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และการใช้เครื่ องปฏิกรณ์
แบบเบดนิ่ งที่ บ รรจุ เซรามิ ก บอล สามารถเพิ่ ม ค่ าความจุ
ความร้อนช่วยในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ดี น้ ามันที่ถูก
เพิ่มคุ ณภาพจะถูกนามาทดสอบสมรรถนะในเครื่ องยนต์
ดีเซลขนาดเล็กเปรี ยบเทียบกับน้ ามันดีเซล

Direct injection

Indirect injection

รูปที่ 1 ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบโดยตรงและระบบฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงโดยมีหอ้ งเผาไหม้ช่วย [14]
2.2 สมรรถนะของเครื่ องยนต์ [15]

2.2.1 แรงบิดของเครื่ องยนต์ (Torque)

แรงบิ ดของเครื่ องยนต์คื อ ตัวบ่ งชี้ ค วามสามารถใน
การทางานของเครื่ องยนต์ เป็ นผลของแรงที่กระทาต่อแขน
หมุน โดย

2. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

2.1 เครื่ องยนต์ ดเี ซล [13]

ในเครื่ องยนต์ดีเซล เชื้ อ เพลิ งถู ก จุ ด ให้ลุ ก ไหม้ด้วย
ความร้ อ นของอากาศ ซึ่ งถู ก อัด ตัว จนมี ค วามดัน และ
อุณหภูมิสูง และสร้างการเคลื่อนที่ข้ ึนลงของลูกสู บภายใน
กระบอกสู บ ลู ก สู บ จะต่ อ กับ กลไกที่ ค วบคุ ม การเลื่ อ น
ขึ้นลงซึ่ งเรี ยกกันว่าก้านสู บ โดยที่ ปลายอี กด้านหนึ่ งของ

T  FR

เมื่อ

T
F
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(1)

คือ แรงบิด, N.m
คือ แรงต้านการหมุนของเครื่ องยนต์, N

851
R

3. วิธีดาเนินงานวิจัย

คือ ระยะที่ แรงกระท าถึ งจุ ดศูนย์กลางการ
หมุน, m

3.1 กระบวนการแตกตัวด้ วยความร้ อนและตัวเร่ งปฏิกริ ิยา

วัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบเป็ นน้ ามันปาล์มรี ไฟน์ที่
จ าห น่ าย ใน เชิ งพ าณิ ช ย์ จ าน ว น 1 L น าม าผ่ าน
กระบวนการทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น โดยการผสม
สารละลายเมทานอล 200 ml กับ โซเดี ยมไฮดรอกไซด์
3.5 g กวนและให้ความร้อน จากนั้นทาการแยกชั้นน้ ามัน
กับ กลี เซอรี น ด้วยซิ ลิกาเจล โดยน้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้มี
สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนื ดที่ อุณหภูมิ 40°C
เท่ า กับ 6.28 cSt และมี ค่ า ความร้ อ นสู ง เท่ า กับ 38.62
MJ/kg น้ ามัน ไบโอดี เซลที่ ไ ด้ พบว่า มี ค่ า ความหนื ด สู ง
และค่าความร้อนที่มีค่าต่ากว่าน้ ามันดีเซล (ค่าความหนื ดที่
อุ ณ หภู มิ 40°C เท่ า กับ 3.73 cSt และค่ า ความร้ อ นสู ง
ประมาณ 46.70 MJ/kg) และมี อ งค์ป ระกอบส่ วนใหญ่
เป็ นสารประกอบกลุ่ ม กรดไขมัน เมทิ ลเอสเทอร์ (Fatty
Acid Methyl Ester, FAME) แสดงในตารางที่ 1

2.2.2 กาลังเบรคของเครื่ องยนต์ (Brake Power)

กาลังเพลาของเครื่ องยนต์คือกาลังที่ วดั ได้จากเพลา
ข้อเหวี่ยงของเครื่ องยนต์ ซึ่ งเป็ นกาลังที่นาไปใช้ประโยชน์
สามารถคานวณจาก
Pb 

เมื่อ

2 NT
60 x1000

(2)

คือ กาลังของเพลา, kW
N
คือ ความเร็ วรอบการหมุน, rpm
2.2.3 อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง จ าเพาะ (Specific
Pb

Fuel Consumption; SFC)

อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะ คือตัวแปรที่ ใช้
บอกความสิ้ นเปลืองของเชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงให้เป็ นงานที่ทาได้ จะคานวณ
จาก
SFC 

เมื่อ

SFC

mf

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของน้ ามันไบโอดีเซล

(3)

Pb

คือ อัต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ งจาเพาะ ,

kg/kW.h

คือ อัตราการไหลของเชื้อเพลิง, kg/h
2.2.4 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เชิ ง ค ว า ม ร้ อ น (Thermal
mf

Efficiency)

เมื่อ

 th
QHHV

Pb x3600
m f QHHV

x100

Formula

Methyl tetra decanoate
Hexadecenoic, methyl
ester
11, 14-Octadecadienoic
acid, methyl ester
8-Octadecenoic acid,
methyl ester
Octadecanoic acid,
methyl ester

C15H30O2
C17H34O2

%
Selectivity
0.448
50.171

C19H34O2

3.128

C19H36O2

43.197

C19H38O2

3.055

ในการเพิ่มคุณภาพน้ ามันไบโอดีเซล ในงานวิจยั นี้ จะ
ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา HZSM-5 จาก Hutong Global CO.,
LTD ที่ มี อ ั ต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 เท่ า กั บ 60 พื้ น ที่ ผิ ว
340 m3/g ท าการเตรี ยมตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา โดยท าการอบที่
อุ ณ หภู มิ 550°C เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่ อ ท าการกระตุ ้น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา จากนั้นนาน้ ามันไบโอดีเซลปริ มาณ 700 g
บรรจุ ในปฏิ กรณ์ ตวั ที่ 1 ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งแสดงชุ ด
ทดสอบ จากนั้ นน้ ามัน จะถู ก ท าให้ เกิ ด การแตกตัว ด้ว ย
ความร้อน (Thermal Cracking) ที่อุณหภูมิ 500°C จน
น้ ามัน ไบโอดี เซลเกิ ด การเปลี่ ย นสถานะจากของเหลว

ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อนคื ออัตราส่ วนของความ
ร้ อ นที่ ป้ อ นเข้าไปในที่ ส ามารถเปลี่ ย นไปเป็ นงานสุ ท ธิ
สามารถคานวณจาก
th 

Component

(4)

คือ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อน
คือ ค่าความร้อนสู งของเชื้อเพลิง, MJ/kg
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3.3 สมบัติทางกายและทางเคมี

กลายเป็ นแก๊ส ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน อัตราการไหล
ของแก๊ส ไนโตรเจนที่ ใช้ 200 ml/min จากนั้นแก๊ส ที่ ได้
จากถัง ปฏิ ก รณ์ ต ัว ที่ 1 จะไหลผ่ า นเข้า มาท าปฏิ กิ ริ ย าที่
ปฏิ กรณ์ ตวั ที่ 2 ที่ เป็ นเครื่ อ งปฏิ กรณ์ แบบเบดนิ่ งที่ บ รรจุ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา HZSM-5 ปริ มาณ 70 g พร้อมกับเซรามิกบอลขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 15 mm เพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษา
อุณหภูมิในปฏิ กรณ์ ขณะทาปฏิ กิริยาที่ 500°C แก๊สที่ ทา
ปฏิ กิ ริ ย าแล้ว จะไหลออกมาควบแน่ น เป็ นของเหลวที่
คอนเดนเซอร์ เรี ย กว่า น้ ามัน ชี ว ภาพ (Liquid organic

น้ ามัน ชี วภาพที่ ได้ จะถู ก น ามาทดสอบหาค่าความ
ร้ อ น จะถู ก ท ดส อบ ด้ ว ยเครื่ อง Bomb Calorimeter
(ASTM D240-64) และค่าความหนื ดที่ อุณหภูมิ 40°C
ด้วยเครื่ อ ง Say bolt Universal Viscometer (ASTM
D2161) ส่ วนการศึ ก ษาองค์ป ระกอบทางเคมี ข องน้ ามัน
ชี วภาพ จะใช้ เ ครื่ อง Gas Chromatography - Mass
Spectrometer (GC-MS, Agilent Model. G1530N)
3.4 การทดสอบสมรรถนะเครื่ องยนต์

น้ ามันดีเซลชี วภาพที่ได้ จะถูกนามาเป็ นเชื้อเพลิงใน
เค รื่ อ งยน ต์ ดี เซ ล ส าห รั บ ก ารเก ษ ต ร ยี่ ห้ อ ยั น ม าร์
(YANMAR) รุ่ น TF 90 DI แบบ Direct injection
แล ะ รุ่ น TF 75 LM แ บ บ Indirect injection โด ย
กาหนดโหลดไฟฟ้าที่ 50% และ 75% ของฮีตเตอร์ ไฟฟ้ า
ขนาด 7.5 kW โดยมี ร ายละเอี ย ดแสดงในตารางที่ 2
จากนั้นทาการวัดปริ มาณแก๊สไอเสี ย ได้แก่ CO และ NOx
โดยเครื่ องวัดไอเสี ยยีห่ อ้ Testo รุ่ น 340

product)
3.2 กระบวนการกลัน
่ ลาดับส่ วน

น้ ามัน ชี ว ภาพที่ ไ ด้น ามาผ่ า นการกลั่น ล าดับ ส่ ว น
(Fractional Distillation) โดยควบคุ ม ช่ ว งอุ ณ หภู มิ
เริ่ มต้นจนถึง 160°C ซึ่ งจุดเดื อดเป็ นของแก๊สโซลีน ช่วง
161°C–300°C คื อจุ ดเดื อดของเคโรซี น และช่ วง 300–
350°C คือจุดเดื อดของดีเซล และเรี ยกเชื้ อเพลิงเหลวหลัง
การกลัน่ ลาดับ ส่ วนว่า น้ ามันแก๊ส โซลี นชี วภาพ (Green
Gasoline) น้ ามัน เคโรซี น ชี ว ภาพ (Green Kerosene)
และน้ ามันดีเซลชีวภาพ (Green Diesel) ตามลาดับ

รูปที่ 2 เครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่ออกแบบและใช้ในงานวิจยั
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของเครื่ องยนต์ที่ใช้ทดสอบ (ข้อมูลจากผูผ้ ลิต)
รุ่น
TF 75 LM
4 จังหวะ สู บนอนระบายความ
ประเภทเครื่ องยนต์
ร้อนด้วยน้ า
ระบบห้องเผาไหม้
Indirect injection
จานวนกระบอกสู บ
1
ระบบระบายความร้อน
หม้อรังผึ้ง
ระบบสตาร์ทเครื่ องยนต์
ใช้เฟื องทด มือหมุน
ประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง
ดีเซลหมุนเร็ ว
ขนาดกระบอกสู บและช่วงชัก
80 x 87 มม.
แรงม้า/รอบต่อนาที
6.5/2200
กาลังม้าต่อเนื่อง
กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
4.8/2200
แรงม้า/รอบต่อนาที
7.5/2200
กาลังม้าสู งสุ ด
กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
5.5/2200
อัตราส่ วนกาลังอัด
21.0: 1

Indirect injection engine

TF 90 DI
4 จังหวะ สู บนอนระบายความ

ร้อนด้วยน้ า
Direct injection
1

หม้อรังผึ้ง
ใช้เฟื องทด มือหมุน
ดีเซลหมุนเร็ ว
85 x 87 มม.
8.0/2400
5.9/2400
9.0/2400
6.6/2400
16.6: 1

Direct injection engine

รูปที่ 3 เครื่ องยนต์ที่ใช้ทดสอบ
4. ผลการดาเนินการวิจัย

เนื่ องจากจะน ามาใช้ท ดสอบสมรรถนะเครื่ องยนต์ดีเซล
สาหรับการเกษตร
4.2 สมบัติทางกายภาพ
น้ ามันดีเซลชีวภาพมีค่าความร้อน และค่าความหนื ด
ที่อุณหภูมิ 40°C ใกล้เคียงน้ ามันดีเซลมากขึ้น ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการที่ใช้สามารถเพิ่มคุณภาพน้ ามันไบโอดี เซลให้สูงขึ้นได้ และใกล้เคียงน้ ามันดี เซลมากขึ้ นเที ยบ
กับน้ ามันไบโอดีเซลที่เป็ นสารตั้งต้น ผลแสดงในตารางที่

4.1 การทดสอบองค์ ประกอบทางเคมีของนา้ มันชี วภาพ

น้ ามั น ชี ว ภ าพ ก่ อ น น าม าก ลั่ น ล าดั บ ส่ ว น มี
องค์ป ระกอบทางเคมี ป ระกอบด้ว ยกรดไขมัน เมทิ ล เอส
เทอร์ 73.29% สารประกอบจาพวกคีโตน 13.75% และ
สารประเภทปิ โตรเลียมจาพวกโอเลฟิ น (แก๊สโซลีน เคโรซี น
และดี เซล ) 12.96% จากนั้ นน ามากลั่น ล าดับ ส่ วนได้
ผลิตภัณฑ์เป็ น แก๊สโซลีนชี วภาพ 4.4%, เคโรซี นชีวภาพ
4 .1 %, ดี เ ซลชี ว ภาพ 76.4 % และอื่ น ๆ 15.1 % ใน
งานวิ จัย นี้ เลื อ กทดสอบสมบัติ ข องน้ ามัน ดี เซลชี ว ภาพ

3

219

ก.ทิพพหา เรวัต ค.ปฏิญญา ก.ชาลี ลอเวฟิน พ.มหาวันน้ำ� ธ.ดีทายาท และ ท.เกียรติศิริโรจน์

ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของน้ ามัน
Parameter
Calorific value
Viscosity at
40°C

Unit
MJ/kg
cSt

Palm oil Refined
38.41
45.47

Biodiesel
38.62
6.28

Biodiesel

Biofuel
Green Diesel
43.35
4.96

Diesel
46.70
3.73

Green diesel

รูปที่ 4 แสดงน้ ามันไบโอดีเซล เปรี ยบเทียบกับน้ ามันดีเซลชีวภาพ
4.3 การทดสอบสมรรถนะเครื่ องยนต์

ส่ วนเครื่ องยนต์ แ บบ Direct injection พบว่ า มี
แนวโน้มเหมื อนกับเครื่ องยนต์แบบ Indirect injection
โดยการจะมี อ ัต ราสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ งจ าเพาะของน้ ามัน
ดีเซลชีวภาพสู งกว่าน้ ามันดีเซล ดังแสดงในรู ปที่ 7 และ 8
ทั้งนี้ มี ข อ้ สังเกตว่าภาระที่ เพิ่ มขึ้ น ค่าอัตราการสิ้ นเปลื อ ง
เชื้อเพลิงจาเพาะมีค่าลดลงเล็กน้อย

4.3.1 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะ

ในเครื่ องยนต์แบบ Indirect injection พบว่าอัตรา
การสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะ ที่ความเร็ วรอบต่าจะมีค่าสู ง
เนื่ องจากการทางานที่ ความเร็ วรอบต่าจะมี ระยะเวลาการ
ท างานต่ อ หนึ่ งวัฏ จัก รนาน จึ ง ท าให้ สู ญเสี ยพลัง งาน
ความร้อนทางผนังกระบอกสู บและผนังห้องเผาไหม้มาก
แต่ เมื่ อ ความเร็ ว รอบเพิ่ ม ขึ้ น ค่ า อั ต ราการสิ้ นเปลื อ ง
เชื้ อ เพลิ ง จ าเพาะจะมี ค่ า ต่ า ลง เนื่ อ งจากระยะเวลาการ
ท างานต่ อ หนึ่ งวัฏ จัก รสั้ นลงจึ ง ท าให้ สู ญ เสี ยพลัง งาน
ความร้อนน้อยลง และจะมีค่าเพิม่ ขึ้นอีกครั้งที่ความเร็ วรอบ
สู งขึ้ น เนื่ อ งจากมี ผ ลของแรงเสี ย ดทานที่ สู งขึ้ น รวมถึ ง
จังหวะการฉี ดของปั๊ มน้ ามันซึ่ งมี ค่าเหมาะสมที่ ค วามเร็ ว
รอบหนึ่ ง และเมื่อทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างน้ ามันดีเซล
กับน้ ามันดีเซลชีวภาพ พบว่าอัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อน้ ามัน
ดี เซลชี ว ภาพมี ค่ าสู งกว่าเมื่ อ ใช้น้ ามัน ดี เซล เนื่ อ งจากค่ า
ความร้อนสู งของน้ ามันดีเซลชี วภาพมีค่าน้อยกว่า เป็ นผล
ทาให้ตอ้ งใช้ปริ มาณน้ ามันต่อหน่ วยที่มากขึ้น ดังแสดงใน
รู ป ที่ 5 และ 6 จะเห็ น ได้ว่า เมื่ อ ภาระการท างานสู ง ขึ้ น
น้ ามันดี เซลชี วภาพมี อตั ราการสิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิงจาเพาะ
มากกว่าน้ ามันดีเซลมากขึ้น

0.60

SFC (kg/kW.h)

0.50

Green Diesel
ด

50%

0.40
0.30
0.20

รูปที่ 5 อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์แบบ IDI
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รู ปที่ 6 อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะที่โหลดไฟฟ้า
75% ในเครื่ องยนต์แบบ IDI

รูปที่ 8 อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะที่โหลดไฟฟ้า
75% ในเครื่ องยนต์แบบ DI
4.3.2 ประสิ ทธิภาพทางความร้ อน

ใน เค รื่ อ งยน ต์ แ บ บ Indirect injection พ บ ว่ า
ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามความเร็ ว
รอบที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความเร็ ว รอบที่ สู ง ขึ้ น จะมี แ รง
เสี ยดทานที่มากขึ้น จึงต้องมีการฉี ดเชื้อเพลิงในอัตราส่ วนที่
มากขึ้ นเพื่อ เอาชนะแรงเสี ยดทาน และเมื่ อ เที ยบระหว่าง
น้ ามัน ดี เซลกับ น้ ามัน ดี เซลชี ว ภาพ พบว่ า น้ ามัน ดี เซล
ชีวภาพมีค่าใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซล โดยในช่วงที่ความเร็ ว
รอบต่าจะมีค่าใกล้กบั น้ ามันดีเซลมาก แต่เมื่อความเร็ วรอบ
เพิ่มขึ้นจะมี ค่าสู งกว่าน้ ามันดี เซล เนื่ องจากมี อตั ราการใช้
เชื้อเพลิงสู งกว่าและค่าความร้อนที่นอ้ ยกว่า ผลแสดงในรู ป
ที่ 9 และ 10

รู ปที่ 7 อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์แบบ DI
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รู ปที่ 9 ประสิ ทธิภาพทางความร้อนที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์แบบ IDI

รูปที่ 11 ประสิ ทธิภาพทางความร้อนที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์แบบ DI

รู ปที่ 10 ประสิ ทธิภาพทางความร้อนที่โหลดไฟฟ้า
75% ในเครื่ องยนต์แบบ IDI

รูปที่ 12 ประสิ ทธิภาพทางความร้อนที่โหลดไฟฟ้า
75% ในเครื่ องยนต์แบบ DI

ส่ วนเครื่ องยนต์ แ บบ Direct injection พบว่ า มี
แนวโน้มเหมื อนกับเครื่ องยนต์แบบ Indirect injection
แต่จะมีประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนที่ต่ากว่า เนื่ องจากมีการ
ใช้เชื้อเพลิงมากกว่า แสดงในรู ปที่ 11 และ 12

4.3.3 ปริมาณการปล่ อยแก๊ สคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

ปริ มาณการปล่อยแก๊สคาร์ บอนมอนกไซด์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้ นตามความเร็ วรอบที่ เพิ่ มขึ้ นทั้งในเครื่ องยนต์แบบ
Indirect injection และ Direct injection เนื่ อ งจากมี
ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามความเร็ วรอบ และเมื่อ
เที ยบระหว่างน้ ามันดี เซลกับน้ าดี เซลชี วภาพพบว่าน้ ามัน
ดี เซลชี วภาพมี ค่ าต่ ากว่าน้ ามัน ดี เซลในทุ กความเร็ วรอบ
เนื่ องจากมีออกซิ เจน (O2) เป็ นองค์ประกอบในเชื้ อเพลิง
ทาให้ช่วยในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า [16] โดยปริ มาณ
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4.3.4 ปริมาณการปล่ อยออกไซด์ ของไนโตรเจน (NOx)

การปล่อ ย CO เฉลี่ ยในเครื่ อ งยนต์ IDI ของน้ ามัน ดี เซล
ชี วภาพมี ค่า ประมาณ 65.2 ppm ในขณะที่ น้ ามันดีเซลมี
ค่า 79.4 ppm ซึ่ งถ้าคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่างกันถึง 21.78%
ส่ ว นในเครื่ อ งยนต์ DI มี ค่ าเฉลี่ ย ประมาณ 110.8 ppm
ในขณะที่น้ ามันดีเซลมีค่า 154.2 ppm ซึ่ งต่างกันประมาณ
39.17% ท าให้ เ ห็ น ว่ า น้ ามั น ดี เซลชี ว ภาพสามารถลด
ปริ ม าณการปล่ อ ยมลพิ ษ ได้อ ย่างมาก แสดงในรู ป ที่ 13
และ 14

ปริ มาณไอเสี ย NOx มี แนวโน้มลงลดตามความเร็ ว
รอบที่ เพิ่มขึ้น ทั้งในเครื่ องยนต์แบบ Indirect injection
และ Direct injection และเมื่อเทียบระหว่างน้ ามันดีเซล
กับ น้ าดี เซลชี วภาพพบว่าน้ ามัน ดี เซลชี วภาพมี ค่าสู งกว่า
น้ ามันดี เซลเนื่ องจากมี ออกซิ เจน (O2) เป็ นองค์ประกอบ
ในเชื้อเพลิงทาให้ทาปฏิกิริยากับอากาศที่มีไนโตรเจนเป็ น
องค์ป ระกอบท าให้เกิ ดแก๊ส ไนโตรเจนออกไซด์ท้ งั หมด
[17] โดยปริ มาณการปล่อย NOx เฉลี่ยในเครื่ องยนต์ IDI
ของน้ ามันดีเซลชีวภาพมีค่าประมาณ 82.8 ppm ในขณะที่
น้ ามั น ดี เซลมี ค่ า 75.2 ppm ซึ่ งถ้ า คิ ด เป็ นเปอร์ เซ็ น ต์
ต่ า งกัน เพี ย ง 10.1% เท่ า นั้ น ส่ ว นในเครื่ องยนต์ DI มี
ค่ าเฉลี่ ย ประมาณ 150 ppm ในขณะที่ น้ ามัน ดี เซลมี ค่ า
133.2 ppm ซึ่ งต่ างกัน ประมาณ 12.61% เท่ านั้น ท าให้
เห็นว่าน้ ามันดีเซลชีวภาพมีประสิ ทธิ ภาพที่ใกล้เคียงน้ ามัน
ดีเซลและมีปริ มาณปล่อยแก๊ส NOx ที่ใกล้เคียงกับน้ ามัน
ดีเซลอีกด้วยแสดงในรู ปที่ 15 และ 16

รู ปที่ 13 ปริ มาณการปล่อย CO ที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์ แบบ IDI

รูปที่ 15 ปริ มาณการปล่อย NOx ที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์ แบบ IDI

รู ปที่ 14 ปริ มาณการปล่อย CO ที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์ แบบ DI
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ใกล้เคี ยงน้ ามันดี เซลมากขึ้ น คื อมี ค่าความร้ อนสู งเท่ากับ
43.35 MJ/kg และค่าความหนื ดเท่ากับ 4.96 cSt
ส่ วนการทดสอบสมรรถนะเครื่ องยนต์ น้ ามันดี เซล
ชี ว ภาพมี อ ัต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง จ าเพาะมากกว่ า
น้ ามันดี เซลเพียงเล็กน้อย ซึ่ งมองในด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนจะสามารถลดประมาณการใช้น้ ามันดี เซลลงได้
มากถึ ง 100% และมี ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อ นที่
ใกล้เคียงน้ ามันดีเซลมาก
ในการทดสอบปริ มาณการปล่ อ ยแก๊ ส CO และ
NOx พบว่า มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยแก๊ ส CO ต่ า กว่า น้ า มัน
ดี เซลมาก ส่ ว นปริ ม าณการปล่ อ ย NOx ก็ สู ง กว่า เพี ย ง
เล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าน้ ามันดีเซลชีวภาพสามารถช่วยลด
ปัญหาการปล่อยมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมได้

รู ปที่ 16 ปริ มาณการปล่อย NOx ที่โหลดไฟฟ้า
50% ในเครื่ องยนต์ แบบ DI
5. สรุ ปผลการวิจัย

6. กิตติกรรมประกาศ

น้ ามัน ไบโอดี เซลที่ ม าจากน้ ามัน ปาล์ม รี ไ ฟน์ แ ล้ว
พัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการแตกตัวด้วยความร้อนและ
ตัวเร่ งปฏิ กิริยา โดยใช้ HZSM-5 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาเกิ ด
เป็ นน้ ามันชี วภาพเมื่ อนามากลัน่ ลาดับส่ วนเกิ ดเป็ นน้ ามัน
ดีเซลชีวภาพมากที่สุด และนาน้ ามันดีเซลชี วภาพมาหาค่า
ความร้อนและค่าความหนื ดพบว่ามี ค่าความร้อนที่ สูงกว่า
น้ ามันไบโอดี เซล ส่ วนค่าความหนื ดมี ค่าต่ากว่า และมี ค่า

ขอขอบคุ ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางอุ ณ หภาพ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ องกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์
และเครื่ องมือต่างๆ ในการวิจยั
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