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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the combustion and the pollution 

characteristics of the palm-diesel emulsion. The study were divided into three parts; 

properties evaluation, engine performance evaluation and prediction of the engine 

performance using mass transfer model 

The properties evaluation included density, heating value, flash point and 

viscosity. It was found that heating value of the palm-diesel emulsion (diesel 75/cpo 

15/water 10) was 38,533 kJ/kg which was the lowest one among all emulsions and it 

was 17.5% lower than the diesel heating value. Viscosities of palm-diesel emulsions 
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were higher than that of diesel. However, adding of water into the emulsions reduced 

theirs viscosities. Water also increased fire points of the emulsions. 

The engine performance evaluation was carried out. It was shown that engine 

power, CO and NOx emissions were reduced when running with the emulsions. For 

the long term engine running test, at 200 h, it was found that no evident of major wear 

presented on the engine moving parts and moreover, few depositions was shown on 

the engine piston and rings when running with the emulsions.  

For prediction of the engine performance using mass transfer model, it could be noted 

that the predicted fuel consumption rate from the mass transfer model agreed well 

with those from the experimental data. The maximum error was less than 7 %. The 

difference between the combustion rates from experiments compare with predicted 

from mass transfer theory. The model was also developed for predicting engine 

performance such as engine brake power. The deviation was less than 8 % from the 

measured values.   

Improving of diesel fuel characteristics in terms of emulsion had been proved 

as a good technique for internal combustion engine fuel which potentially be applied 

to others type of fuels.  
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บทคัดย่อ 

เป้าหมายของวิทยานิพนธ์น้ีคือ การศึกษาการเผาไหมแ้ละมลพิษของน ้ ามนัปาล์ม-ดีเซล
อิมลัชัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การศึกษาสมบติัทางกายภาพของ
เช้ือเพลิง การศึกษาสมรรถนะและมลพิษจากเคร่ืองยนต์ดีเซลรอบต ่าสูบเดียว และการประยุกต์
ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพื่อท านายสมรรถนะจากเคร่ืองยนต ์

การศึกษาสมบติัทางกายภาพไดแ้ก่ ความหนาแน่น ค่าความร้อน จุดวาบไฟ และค่าความ
หนืด พบว่าปริมาณน ้ าท่ีผสมในเช้ือเพลิง มีผลต่อค่าสมบติัทางกายภาพของเช้ือเพลิง ส าหรับค่า
ความร้อนของเช้ือเพลิงน ้ ามนัดีเซลมีค่าเท่ากบั 46,600 kJ/kg ค่าความร้อนของน ้ ามนัอิมลัชนัท่ี
อตัราส่วน diesel 75/cpo 15/water 10 จะมีค่าต ่าสุดคือ 38,533 kJ/kg ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าน ้ ามนัดีเซล 
17.5 % ค่าความหนืดของเช้ือเพลิง น ้ามนัปาลม์ผสมน ้ามนัดีเซลจะมีค่าความหนืดสูงกวา่น ้ามนัดีเซล 
แต่เม่ือน ามาผสมกบัน ้า จะท าใหค้่าความหนืดลดลง ค่าจุดวาบไฟจะมีค่าสูงข้ึน 
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การทดสอบในเคร่ืองยนต ์เพื่อศึกษาค่าก าลงัเคร่ืองยนต ์ ค่า CO และ NOx ในไอเสียมีค่าต ่า
กว่าการใช้น ้ ามนัดีเซลตามสัดส่วนของน ้ าท่ีเพิ่มข้ึนตามล าดบั ส าหรับการทดลองเคร่ืองยนต์เป็น
ระยะเวลา 200 ชัว่โมง พบวา่ค่าการสึกหรอมีค่าไม่แตกต่างกนั แต่ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตจ์ากการใช้
น ้ามนัอิมลัชนัจะมีคราบเขม่านอ้ยกวา่ช้ินส่วนท่ีใชน้ ้ามนัดีเซล 

การศึกษาการเผาไหมห้ยดเช้ือเพลิงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัทฤษฎีถ่ายเทมวล โดยท าการทดลอง
การเผาไหมห้ยดเช้ือเพลิงเด่ียว เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลจากการท านายจากทฤษฎีถ่ายเทมวล พบวา่ 
อตัราการเผาไหมข้องน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากการทดลอง มีค่าแตกต่างจากการท านายโดยทฤษฎี
นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ส าหรับการใชท้ฤษฎีถ่ายเทมวลเพื่อท านายสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ในรูปก าลงั
เบรคจากเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัอิมลัชนัเม่ือเทียบกบัก าลงัเบรคจากเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัดีเซล ค่า
คลาดเคล่ือนสูงสุดมีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 8 

การปรับปรุงคุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิงในรูปน ้ ามนัอิมลัชัน มีความเป็นไปได้ในการ
น าไปใชก้บัเคร่ืองยนตแ์ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆต่อไป 


